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0. INTRODUCCIÓ
0.1. ANTECEDENTS, MARC LEGAL, I NATURALESA DEL PLH.
1.

Antecedents

El present Pla Local d’Habitatge (PLH) es formula per l’ajuntament de Torelló, en aplicació de l’acord del
Ple/decret o resolució de l’alcalde en el que es va resoldre redactar el Pla Local d’Habitatge del municipi i
sol·licitar a la Diputació de Barcelona assistència tècnica per a la seva redacció.
D’acord amb això la Gerència de Serveis d’Habitatges, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació es
va fer càrrec de desenvolupar l’assistència sol·licitada. A tal fi, va contractar la redacció del PLH a
l’arquitecte Ferran Navarro, sota la direcció del tècnic gestor de l’Oficina de Planificació de la GSHUA, Pilar
Cervantes.
D’Abril del 2006 a Octubre de 2008 s’ha desenvolupat el procés de redacció del PLH, que es va lliurar a
l’ajuntament el mateix Octubre de 2008.
2.

Marc Legal

El Pla Local d’Habitatge es redacta dins del marc del desenvolupament de les competències que la
Constitució, l’Estatut de Catalunya i la legislació de règim local atorguen als ajuntaments per a dissenyar i
desenvolupar polítiques i actuacions en matèria d’habitatge; i de la definició d’aquest instrument que es
conté en la Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a l’Habitatge de Catalunya i, de manera
complementària, en el Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol d’aprovació del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i el Decret 305/2006 de 18 de juliol per el que s’aprova el seu Reglament.
En efecte, l’article 84 de l’Estatut de Catalunya estableix que els governs locals tenen competències
pròpies sobre la planificació, la programació i la gestió de l’habitatge públic i la participació en la planificació
en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.
Pel que fa a la Llei del Dret a l’Habitatge, en el seu article 11 inclou als Plans Locals d’Habitatge entre els
instruments de planificació i programació d’habitatge; i en el seu article 14 els defineix com els instruments
que determinen les propostes i compromisos municipals en política d’habitatge i constitueixen la proposta
marc per a concertar polítiques d’habitatge amb l’administració de la Generalitat.
També el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en l’article 69.4, equipara el Pla Local d’Habitatge a la
Memòria Social dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, sempre que continguin tots els aspectes
relacionats en l’esmentat article.
3.

Naturalesa

El present Pla té una doble naturalesa. D’una part, constitueix l’instrument de planificació i programació de
les polítiques municipals en matèria d’habitatge, en aplicació de els competències pròpies de l’ajuntament.
D’altre part, constitueix també un instrument de planificació i programació en desenvolupament de la
legislació d’habitatge, amb la funció de determinar les propostes i compromisos municipals en política
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d’habitatge i constituir la proposta marc per a concertar aquestes polítiques amb la Generalitat de
Catalunya, tal com ve definit en els articles 10 i 14 de la Llei del Dret a l’Habitatge.
Complementàriament, el PLH pot servir per a substituir a la Memòria Social del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, en els seus continguts relatius a habitatge.
4.

Contingut i determinacions

El Pla Local d’Habitatge (PLH) és un document tècnic que té com a finalitats, d’una part definir les
polítiques locals d’habitatge, i d’altre possibilitar la concertació d’aquestes polítiques entre la Generalitat de
Catalunya i els ajuntaments.
El contingut del Pla Local d’Habitatge s’ajusta, d’una part a la metodologia desenvolupada per la Gerència
de Serveis d’Habitatges, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona en les seves
funcions d’assistència tècnica als municipis en matèria d’habitatge; i d’altre part, al contingut definits per als
PLH en l’article 14 de la Llei 18/2007; i inclou una triple perspectiva: analítica, estratègica i programàtica.
El contingut analític del PLH comprèn l’estudi de la demografia i la demanda actual d’habitatge al municipi i
la seva projecció futura a curt-mig termini (6 anys); la descripció de l’estructura urbana residencial i del parc
d’habitatges existent detectant els dèficits i les necessitats de rehabilitació; l’estudi de la oferta del mercat
d’habitatge local i la comparació amb la demanda per tal d’avaluar la part de la demanda que queda
exclosa d’aquest mercat; el diagnòstic de les persones i llars que precisaran d’habitatge protegit o social o
d’ajuts en matèria d’habitatge en el període estudiat; i finalment l’avaluació de les possibilitats que
ofereixen el planejament urbanístic, el patrimoni municipal de sòl i habitatge i els recursos materials i
organitzatius de l’ajuntament per a fer front a aquestes necessitats.
El contingut estratègic es centra en la definició dels objectius i estratègies de l’ajuntament en matèria
d’habitatge, tenint en compte la diagnosi efectuada, els objectius generals definits en la legislació i
normativa catalana i estatal en matèria d’urbanisme i habitatge, i la pròpia capacitat dels instruments
disponibles des de l’ajuntament.
Finalment, el contingut programàtic del PLH consisteix en la definició del programa d’actuació municipal en
matèria d’habitatge en els sis anys següents a la seva aprovació i, si s’escau, de les actuacions d’aquest
programa que requeriran de concert amb l’administració de la Generalitat. Com a tal programa, el PLH
conté la identificació i descripció detallada de les actuacions que l’integren, la seva avaluació econòmica, la
identificació de l’agent gestor i de les fonts de finançament de cadascuna d’elles, la seva programació
temporal, les modalitats i instruments de gestió a implementar, els resultats perseguits i els indicadors que
permetran avaluar el grau d’assoliment d’aquest resultats.
El contingut del PLH de Torelló es concreta en la present Memòria i els seus annexos de quadres, fitxes i
plànols.

4

22/05 Pla Local d’Habitatge de Torelló

Octubre 2008

0.2. PROCÉS DE REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
Al mes d’abril del 2006 es van iniciar els treballs de redacció, d’acord amb la metodologia i el cronograma
elaborats per la GSHUA.
En data 24 de maig de 2007 l’equip redactor va lliurar el document d’Avanç del PLH, (document amb el
contingut d’anàlisi i diagnosi, fixació d’objectius tècnics i una primera relació de propostes d’actuació) que
va ser informat per la tècnica gestora amb data 22 de juny de 2007. L’informe donava conformitat al
document, a l’espera d’incorporar els criteris de l’ajuntament en el lliurament definitiu del Pla.
D’acord amb això, en data 23 d’octubre de 2007 es va convocar una reunió amb l’assistència de
l’Ajuntament, l’equip redactor, el Director de la GSHUA i el tècnic gestor i, conforme al resultat d’aquesta,
es va continuar amb el procés de redacció del Pla.
En data 10 de desembre de 2007 l’equip redactor va lliurar a la GSHUA el document de pre-lliurament del
Pla Local d’Habitatge de Torelló.
En data 12 de febrer de 2008 es fa la reunió d’adaptació del PLH a la nova Llei del Dret a l’Habitatge, i al
juliol de 2008 es presenta el document d’avanç d’adaptació, a l’espera de les esmenes per part de
l’Ajuntament, i la definició de la data del procés de participació del PLH, en aquest cas Audiència Pública.
Després de fetes les esmenes marcades per la técnica gestora i per l’Ajuntament, es decideix fer
l’Audiència pública el 21 d’octubre de 2008, a les 20:00h.

Descripció de l’Audiència pública:
• Lloc: Arxiu municipal de Torelló. c/ Capsavila, 2.
Per tal de complir amb la previsió de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, de
l’obligatorietat d’incorporar mecanismes de participació ciutadana en la tramitació dels Plans Locals
d’Habitatge, es va fer una convocatòria municipal d’audiència pública. Aquesta havia de servir per generar
un espai de trobada entre els responsables municipals i la ciutadania, amb 3 objectius principals:
-

Presentar la proposta de PLH a la ciutadania

-

Aclarir els possibles dubtes en relació a la redacció o el contingut d’aquest

-

Recollir propostes

• Assistents:
Representants municipals: Miquel Franch , Alcalde;

Lluís Bassas i David Forcada,

Regidoria

d’Urbanisme; Melcior Manubens, Cap dels Serveis Territorials; Marta Carcasona, responsable de l’Oficina
Local d’Habitatge.
Equip redactor: En representació de l’Estudi F. Navarro Arquitecte, Jordi Izquierdo, arquitecte i Anna B.
Sánchez, sociòloga urbana.
Ciutadania: 19 persones (11 homes i 8 dones), assistents a títol individual.
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• Contingut de la sessió
Presentació de l’acte i l’equip redactor a càrrec de l’Alcalde. Fa referència als antecedents i
motivacions del Pla així com l’estat en què es troben les principals actuacions.
Presentació a càrrec de l’equip redactor del PLH (veure document adjunt). Què és un PLH. Quins
són els seus continguts (Analític, estratègic i programàtic). El càlcul de l’Objectiu de Solidaritat
Urbana.

La situació de l’accés a l’habitatge al municipi. Càlcul i definició de les necessitats

d’habitatge amb protecció pels propers anys. Planejament i actuacions per assolir els objectius del
pla i propostes d’actuació. Model de fitxa, quadre de programació i calendari de desenvolupament
del pla.
Per concloure la presentació l’alcalde fa referència a l’estat en què es troben les negociacions per
desenvolupar d’algunes de les actuacions indirectes del pla.
Torn de preguntes i recollida de propostes:
P- Quan es va re collir la informació de l’estudi d’oferta i d emanda immobiliària? Es considera que
amb els canvis que s’estan donant segueix sent vàlid?
R- Entre m aig i ago st de 2006, am b u na actu alització el m arç de 200 7. Co nsiderem qu e s ’han
donat canvis en la dinàmica de preus, q ue han deixat de créixer i fins i tot han com ençat a baixar,
s’ha reduït el ritm e de venda d ’habitatges i s ’han in crementat les dificultat s per a ccedir a crèdi t
hipotecaris, però l es conclusions bàsiques de l’ estudi: la m anca d ’habitatge de ll oguer, el s
principals col·lectius demandants d ’habitatge i l a inacce ssibilitat eco nòmica co ntinuen sent
plenament vigents.
P- El Pla no va m és e nllà, no preveu altres actuacions qu e le s prom ocions d ’habitatge protegit
previstes per l’ajuntament?
R- Sí, hem p resentat les principals a ctuacions que donen re sposta a les n ecessitats d ’habitatge
protegit i algunes de les actuacions complementàries, però el pla en preveu d’altres molt importants
en la millora de la gestió i l’accés a l’habitatge al municipi com l’Oficina Local d’Habitatge que es va
posar en marxa fa uns mesos.
P- A part d e la dete cció d e les necessitats pel q ue f a a la tipolo gia de l’ habitatge am b prot ecció
necessari p er a la població de To relló, s ’ha pens at en l a utilitza ció d’aquestes a ctuacions com
elements de tran sformació de le s di nàmiques constructives e xistents al municipi? (propiciar
habitatge de lloguer com a element de control dels preus de l’habitatge lliure, ect...).
R- El càlcul d e la distri bució dels habitatges amb protecció segons règims aporten una distribució
del percentatge de cada una de l es tipologies, no com una da da exacta, sinó com uns màxims i
mínims de cada un dels règims. El càlcul exacte del percentatge de cada un dels règims de tinença
s’ha adequ at a le s m ancances dete ctades e n el procés d’anàlisi (es p ropicia l’ habitatge am b
lloguer, donat que és quasi inexistent al municipi, es redueix l’habitatge de preu concertat, donat
que el seu valor és molt similar al de renda lliure, ect...).
P- Davant el can vi de situ ació respecte quan es van fer els estud is i el m oment actual, tenint en
compte, per exemple, que el cr eixement de poblac ió pot s er més reduït, el PLH prev eu algun a
manera per adaptar-se a aquests canvis?
R- El PLH preveu mecanismes de seguiment i avaluacions com a mínim anuals. A més, l’equador
del seu desenvolupament preveu una avaluació sobre la idoneïtat de continuar amb el pla o l a
necessitat d’elaborar-ne un de nou.
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0.3. SÍNTESI DEL PLH
-

Segons les dades aportades per l’Ajuntament l’any 2006 el municipi té una població de 13.269
habitants, i un nombre total de llars de 4.932, amb una ràtio de persones per llar de 2’69.

-

L’estudi de projeccions demogràfiques, estableix una necessitat de 663 habitatges en els propers 6
anys de desenvolupament del PLH, equivalents a 110 noves /llars anuals.

-

Un 20% de la demanda actual d’habitatge és per millorar la qualitat residencial, per tant 22 llars de les
110 anuals seran resultat de la millora d’habitatge, quedant la resta de la demanda per primer
habitatge en 88 llars anuals.

-

D’aquestes 88 llars anuals, es xifra la demanda exclosa en un 68%, equivalent a una necessitat de 60
habitatges de protecció a l’any (360 en el període de vigència del PLH).

-

El potencial total de nou habitatge, d’acord amb el planejament vigent municipal, es xifra en 2.899 nous
habitatges.

-

L’habitatge amb protecció previst i pendent d’adjudicar és de 385 habitatges.

-

Aproximació inicial a la distribució del tipus d’habitatge amb protecció segons les necessitats
detectades:

Repartiment de l'habitatge amb protecció
% respecte el
total 1a
residència
solvent
HPO concertat

nombre
d'habitatges
respecte 360
HPO

32,0%
3,4%

5,0%

18

HPO règim general

30,6%

45,0%

162

HPO règim especial

10,2%

15,0%

54

HPO lloguer

21,1%

31,0%

112

2,7%

4,0%

14

100,0%

100,0%

360

HPO lloguer dotacional
TOTAL

-

Proposta de
distribució

És factible transformar part de les reserves d’equipaments a sistema d’habitatges dotacionals públics,
sense que això suposi una problemàtica per a les futures demandes. Amb tot, no es considera adequat
utilitzar per a aquest fi les peces que encara queden per consolidar dins el nucli urbà, donat que es
situen en àrees amb una certa mancança en aquesta matèria. En aquest sentit es pot preveure allò
establert a l’article 66.1.c del Reglament d’Urbanisme (DL305/06), pel qual es poden transformar peces
d’equipaments a dotacional públic, sempre que no es superi el 5% de les reserves totals del municipi,
que en el cas de Torelló equival a una superfície d’unes 1,26 Hes.
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La situació econòmica-financera de l’Ajuntament de Torelló és òptima per afrontar qualsevol repte,
naturalment adaptat a la grandària del municipi i a les seves necessitats urbanístiques

0.3.1. Actuacions previstes
-

Actuacions bàsiques per l’assoliment dels objectius bàsics establerts pel PLH:

HPO
Nº
a c tu a c ió

N o m a ctu a c ió

À m b it

HPO
c o n c e rta t

HPO
c o m p ra
re g im
g e n e ra l

HPO
c o m p ra
re g im
e s p e c ia l

H P O llo g u e r

H a b ita tg e
d o ta c io n a l

TOTAL

2

L a C re u I

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

0 hab.

2 4 h ab .

3

C a s te ll I - fin c a 1 8 4

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

24 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

2 4 h ab .

4

C a s te ll I - fin c a 1 7 9

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

24 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

2 4 h ab .

5

C a s te ll I - fin c a 1 8 1

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

24 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

2 4 h ab .

6

L a C re u II

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

18 hab.

34 hab.

27 hab.

48 hab.

0 hab.

1 2 7 h ab .

7

L a C a m p a n e ria II

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

29 hab.

19 hab.

28 hab.

0 hab.

7 6 h ab .

8

E l C a s te ll II

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

17 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

1 7 h ab .

9

L a C a rre ra

3 - P ro m o c ió d 'h a b ita tg e
(o b ra n o v a i re h a b ilita c ió )

0 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

2 4 h ab .

10

M a s le s V in y e s III

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

10 hab.

8 hab.

12 hab.

0 hab.

3 0 h ab .

11

PE Espona

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

15 hab.

1 5 h ab .

1 8 h ab .

1 6 2 h ab .

5 4 h ab .

1 1 2 h ab .

3 9 h ab .

3 8 5 h ab .

TO TALS

-

Actuacions previstes en sectors de sòl urbanitzable industrial que permetran a l’Ajuntament augmentar
els recursos per dedicar a habitatge amb protecció (provinent de la cessió del 10% d’aprofitament de
cada sector):
12. La Caseta.
13. Mas les Vinyes II.
14. Carrer Guilleries.

-

Actuacions que, tot i no ser necessàries per arribar als mínims establerts a la memòria, es consideren
importants per millorar la distribució dels HPO pel nucli urbà.
15. Can Basses
16. PE Ges Centre
17. Formació del registre municipal de solars.
18. Actuacions en àrees subedificades, a reformar o en solars buits de la trama urbana.
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19. Actuacions per millorar l’accessibilitat als habitatges, especialment les que tenen com destí la
dotació d’ascensors en aquelles edificacions en que sigui necessari.
0.4. OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA
El càlcul de l’objectiu de solidaritat urbana s’obté de la suma de:
La part proporcional del dèficit històric, entenent com a tal la diferència entre el 15% dels habitatges
principals existents en l’any d’inici del pla i el nombre d’habitatges destinats a polítiques socials quantificats
en aquest any. En els 6 anys d’aplicació del PLH s’haurà d’assolir la 6/20 part d’aquest dèficit.
La part de l’objectiu imputable al creixement en el sexenni, o sigui el 15% de l’increment d’habitatges
principals previst per el PLH en aquest període.
Els habitatges destinats a polítiques socials són:
Habitatges amb protecció oficial *

78

Habitatges de titularitat pública

2

Habitatges dotacionals públics

0

Habitatges d'inserció

0

Allotjaments d'acollida d'immigrants

0

habitatges cedits a l'administració pública *

8

Habitatges privats integrats en xarxes de mediació social

0

Habitatges en contractes de coopropietat

0

Habitatges privats de lloguer de prórroga forçosa *

212

Habitatges cedits en règim de masoveria urbana

0

Habitatges d'empreses per als treballadors

0

Habitatges de preu intermedi

0

Total

300

* Dades actualitzades s/ inventari del Pacte Nacional per a l'Habitatge Novembre 2008

-

Dèficit històric a considerar en els anys de vigència del PLH:

Habitatges principals existents

Part de l'objectiu
imputable del déficit
històric

4.932 hab.

Déficit històric 15%

740 hab.

Total habitatges destinats a polítiques
socials *

300 hab.

Déficit històric a l'inici del PLH

440 hab.

Part proporcional del déficit històric
imputable al PLH (6/20)

132 hab.

* Dades actualitzades s/ inventari del Pacte Nacional per a l'Habitatge Novembre 2008
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Part de l’objectiu imputable al creixement en el sexenni:
Increment d'habitatges principals
Part de l'objectiu
imputable al creixement
en el sexeni
15% de l'increment

663 hab.
99 hab.

Per tant el còmput total d’habitatges per complir amb el objectiu de solidaritat urbana és de 231
habitatges.
Per a la quantifica ció dels habitatges destinats a polítiques socials que es preveu que hi haurà al
final del se xenni es considera una reducció del 0’7% dels habitatges privats de lloguer en pròrroga
forçosa, segons la taxa de reducció anual mitja a Catalunya en el quinquenni 2001-2006, per tant s’hauran
de considerar:

Any
Habitatges privats de lloguer de
prórroga forçosa

212

0 ny
211

A

1 ny 2 A
209

Any
208

3Any
206

4 ny
205

A

5 ny 6 A
203

Per tant, tenint en compte les actuacions previstes pel present PLH (385 habitatges destinats a polítiques
socials), i el fet que disminueixi el nombre d’habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa en 9
habitatges, resultarà un total d’habitatges dedicats a polítiques socials al final del sexenni equivalent
a 676 habitatges.

0.5. VIGÈNCIA I REVISIÓ DEL PLH.
El Pla Local d’Habitatge de Torelló tindrà un període de vigència de sis anys a partit de la data la seva
aprovació. A partir de l’acabament de la seva vigència, l’Ajuntament haurà de procedir a la seva revisió.
Es consideraran motius per a la seva revisió anticipada abans d’haver transcorregut la totalitat del període
de vigència, els següents:
-

Que s’aprovin lleis, normatives, disposicions o plans de rang superior que així ho disposin o
que afectin a aspectes substancials del PLH.

-

Que s’aprovi un nou planejament urbanístic municipal, o bé que s’aprovin modificacions o plans
derivats que afectin substancialment les determinacions del PLH.

-

Que, un cop transcorregut un mínim de tres anys d’aplicació, es produeixi una desviació
manifesta entre les previsions demogràfiques i de necessitats d’habitatge realitzades i la
realitat.

-

Que, un cop transcorregut com a mínim el mateix període, es produeixi un incompliment
manifest dels terminis i previsions d’execució de les actuacions programades.

-

Que l’ajuntament consideri, de manera motivada, que el PLH ha deixat de ser un instrument
adequat per a determinar les propostes i compromisos municipals en matèria d’habitatge.
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1.0. INTRODUCCIÓ. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA.
L’Ajuntament de Torelló, a la vista del creixement experimentat els darrers anys, ha constatat la necessitat
de potenciar l’oferta d’habitatge de protecció pública, especialment destinada al col·lectiu de població jove
(menors de 35 anys), així com també a aquelles famílies excloses del mercat de l’habitatge. (Agenda 21 de
Torelló).
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament va signar, el 22 de desembre de 2004, un conveni amb el Departament
de Medi Ambient i Habitatge (DMAH). Tenint present la voluntat municipal expressada al conveni, aquest
Pla Local té com a objectius bàsics:
1. Definir els àmbits territorials i urbans que poden aixoplugar l’oferta d’HPO.
2. Definir la demanda exclosa del mercat.
3. Determinar les actuacions que es poden fer durant els sis anys de vigència del PLH.

En aquesta línia, l’Ajuntament ha començat a preveure instruments organitzatius per facilitar l’accés a
l’habitatge (Oficina d’Habitatge i Oficina de Mediació de Lloguer). Ja ha signat un conveni per crear
l’Oficina Local d’Habitatge, disposa també d’un espai a l’Ajuntament per a ubicar-la i una dotació
pressupostària aprovada.
Fins ara no hi havia hagut una política d’habitatge clara al municipi. Fa uns 9 o 10 anys es va fer una
promoció de 40-50 habitatges protegits a través de la Fundació Benestar i Família. L’experiència va ser
positiva. D’altra banda, a més de la pujada general dels preus de l’habitatge de compra, hi ha poc lloguer i
és molt car.
En relació a la disposició de sòl per fer política d’habitatge, el nucli de Torelló està molt consolidat i hi ha
molts plans parcials per desenvolupar, amb la cessió corresponent a l’aprofitament urbanístic.
El present document recull en primer lloc l’anàlisi urbanística, social, habitacional i financera del municipi de
Torelló. En segon lloc, presenta una diagnosi sobre les necessitats en matèria d’habitatge en general i,
concretament, en habitatge en protecció a partir de les condicions actuals d’accés a l’habitatge del
municipi.
Aquesta primera fase del Pla (Avanç) va ser lliurada als representants municipals i de la GSHUA per tal
que poguessin avaluar-la el 10 de maig de 2007.
En la reunió per ratificar el document de l’Avanç (referit a la 1a. Fase del PLH) que va tenir lloc a les
oficines de la GSHUA el 23 d’octubre de 2007, els representants de l’Ajuntament van aportar nova
informació sobre desenvolupament de les possibles actuacions del Pla, entre elles la més important, la del
sector de Mas Les Vinyes III. Aquestes novetats s’han incorporat en la redacció final del PLH, així com les
observacions i suggeriments de l’informe sobre el document d’Avanç proposades per la GSHUA.
La segona fase del treball doncs, amb la informació actualitzada, detalla i recull les diferents actuacions
que proposa el Pla per tal d’assolir els seus objectius.
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1.1. ESTRUCTURA RESIDENCIAL
1.1.1. Situació i estructura territorial del Municipi.
Situat al nord de la comarca d’Osona i amb una superfície de 1.352 hectàrees, Torelló encapçala la unitat
territorial de la Vall del Ges, que inclou també els municipis de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de
Torelló.
El Ges, juntament amb els seus afluents i el Ter conflueixen al nucli urbà de Torelló, esdevenint un element
estructurant determinant de la configuració territorial del terme municipal, de manera que els dos rius han
condicionat històricament el desenvolupament del municipi.
A l’extrem oriental del terme, el sector forestal ocupa unes 70 ha de bosc i les pastures unes 50 ha.
L’agricultura és poc important (al votant del 2% de la població activa) i predomina el secà (cereals, patates,
farratge i blat de moro). La cria de bestiar (boví i sobretot porcí) i l’avicultura tenen una certa importància.
Prop del 60% de la població activa es dedica al sector secundari, especialment a les branques del metall i
del tèxtil, la més tradicional, continuació dels paraires (organitzats en gremi ja el 1511).
La població ha viscut tradicionalment en part dispersa en les nombroses masies del terme, algunes de molt
antigues: Espadamala, Cervià, Puigbacó, Saniars, Puigdassalit, les Vinyes, Martorell, Calverons i Vilardell.
En creixement des del s XV arran de la prosperitat industrial, rebé una embranzida decisiva al s XIX. El
1950 tenia més de 5.000 habitants, i amb la immigració el cens es duplicà durant els 25 anys següents.
Torelló és el tercer nucli industrial d’Osona després de Manlleu i de Vic.
La vila s’expandí a partir de la primitiva sagrera murada vers la plaça Major i la riba del riu Ges, sector que
fou molt damnificat per l’aiguat de 1940, fet que motivà la construcció de nous blocs d’habitatge (les Cases
Barates), que iniciaren l’expansió de la vila cap a migdia. La moderna expansió vers l’estació del ferrocarril
de Barcelona a Puigcerdà, a la dreta del riu Ges, ha fet crear nous barris i la nova parròquia de Montserrat.
És un petit centre comarcal amb mercat propi.
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1.1.2 Estructura urbana residencial del nucli (font: PGOU 1999)
La configuració de l’estructura urbana actual és el resultat de les diferents etapes de creixement del
municipi i especialment durant la primera meitat del segle XX.
A nivell estructural, es dóna un paral·lelisme i correlació important entre l’estructura viària i els cursos
fluvials. L’accessibilitat als nuclis habitats es fa a través de canals topogràfics definidors.
Com va succeir amb altres velles poblacions fortificades, la desaparició de la muralla provocà l’expansió
del nucli cap a l’exterior. Les noves construccions van ocupar els límits i voltants dels camins d’accés a les
antigues portes d’entrada a la ciutat, formant l’esquema estrellat característic amb parcel·les estretes i
allargades.
Posteriorment al segle XIX apareixen les noves extensions en eixample, i a finals de segle gràcies a les
innovacions aportades per la indústria es va propiciar el pas a l’altra banda del riu Ges, amb unes
condicions socioculturals adequades.
Durant els segles XVII i XVIII els nuclis antics eren situats sobre petits turons i elevacions,

es va

reconstruir amb extensions en eixample cap al riu al segle XIX. Mostra llavors un període d’estancament
fins que a mitjans segle XIX, i com a conseqüència de les ajudes rebudes per solventar les destrosses d’un
aiguat, es construeixen els primers conjunt unitaris (Sant Roc, cases de l’aiguat).
Amb la implantació entre finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX d’indústries a la vora del Ter,
es van formar colònies tèxtils aprofitant l’energia hidràulica i alguns nuclis autònoms de característiques
urbanes: colònies de Matabosch, Can Tarrés i la Coromina, dins el mateix terme i la de Borgonyà, la Farga
Lacambra, Colònia Ymbern, als municipis de l’entorn.
El creixement urbà més intens però va ser el que es va donar entre els anys 50 i 60 del segle XX, amb
l’arribada d’emigració i el creixement demogràfic. Van aparèixer llavors trames d’eixample amb
parcel·lacions més geomètriques i precises formant conjunts unitaris amb edificacions de característiques
morfològiques similars.
És també en aquesta etapa quan apareixen moltes petites intervencions unitàries de cases unifamiliars
(unihabitatge) i es realitza l’operació del barri de Montserrat, en pla de cooperativa.
Els anys següents, durant la dècada dels 70 i fins a l’aprovació del Pla General, el creixement va suposar
l’ocupació del sòl de manera dispersa, amb parcel·les de grans dimensions, tant per usos industrials com
residencials. Aquesta ocupació del sòl va hipotecar el sòl agrícola i en donar-se sense les dotacions en
infrastructures, equipaments i serveis mínims va provocar importants dèficits pels veïns.
En sòl rural, el canvi d’una política de manteniment de les masies a la política dels promotors urbans i en
un context de manca de reglamentació per controlar les noves implantacions, apareixen assentaments
puntuals agrícoles industrials.
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- Trama urbana residencial existent
Al municipi de Torelló es poden diferenciar cinc tipologies residencials diferents, molt relacionades amb el
context històric en el que es van consolidar (àrees homogènies):
Tipologies plurihabitatge:
1. Nucli Antic. Es tracta de la trama urbana més antiga del nucli urbà, al voltant de la plaça de la Vila,
plaça Vella i de la plaça Mossèn Jacint Verdaguer. És composada per un tipus de parcel·lació
heterogènia, irregular i molt consolidada, parcel·lació característica de nuclis antics provinents
d’assentaments emmurallats. Les edificacions tenen alçades variables (entre pb+2 i pb+3) que no
segueixen un alineament de carrer regular, i s’adapten als recorreguts dels antics camins.
El procés de creixement del nucli antic es feu per mitjà de la consolidació d’edificacions al llarg dels
camins que donaven accés al nucli. Tot i que aquests creixements han estat considerats com a
part de l’àrea homogènia de nucli antic, tenen la peculiaritat de tractar-se de parcel·les més
regulars, estretes i passants. Les parcel·les que formen part d’illes que donen front a dos carrers
han començat a partir-se, donant lloc a una tipologia en illa tancada. No ha estat així en les
parcel·les que donen front al carrer Nou, on encara conserva la majoria de les parcel·les passants,
estant encara sense consolidar les façanes de les illes que donen front a la ronda del Puig.
2. Eixample. Es poden diferenciar dos moments de creixement en forma d’eixample, un relacionat
amb els creixements produïts fins el s. XIX (al nord-est del Nucli Antic), i l’altre relacionat amb els
creixements produïts a partir del s. XIX, ja a l’altre llera del riu Ges.
Es composa per parcel·les relativament regulars, que configuren illes tancades donant front als
carrers que les envolten, amb una alineació a carrer també regular. Les alçades varien entre la
pb+2 i la pb+4, essent la més estesa la de pb+3.
3. Blocs aïllats. Es tracta d’una petita promoció d’edificacions plurihabitatge en forma de blocs aïllats
situada a l’oest del Nucli Urbà, de pb+4.
Aquestes àrees ofereixen una certa capacitat de creixement si es consoliden les parcel·les que encara
resten subedificades respecte la regulació marcada pel planejament actual. Tot i això cal dir que no són
gaires les parcel·les que es troben en aquesta situació, Torelló es caracteritza per tenir un alt grau de
consolidació del seu sòl urbà.
Tipologies unihabitatge i bihabitatge:
4. Entre mitgeres. Se situen a l’est i oest del nucli urbà. Es tracta sobretot de promocions unitàries,
formant trames urbanes molt homogènies, de parcel·la petita i regular, amb alçades de pb+1
habitualment.
5. Aïllades. Aquesta àrea se situa al sud del nucli urbà i pel voltant del Puig de les Vinyes. Són
parcel·les grans, regulars i de recent consolidació.
Els teixits unihabitatge o bihabitatge no ocupen una àrea excessivament gran del nucli urbà, i tot i que es
puguin trobar poc consolidats, la seva colmatació no suposa un creixement excessiu de la població actual
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del municipi. De la mateixa manera es tracta de trames urbanes poc recomanables per a la demanda en
matèria d’habitatge amb protecció, demanda que s’haurà d’ubicar en trames urbanes amb tipologies del
tipus plurihabitatge.
No es pot considerar com una àrea homogènia, però cal esmentar les edificacions situades al nord de la
via de tren, pels voltants del carrer del Progrés. Es tracta d’una trama urbana que barreja edificacions
unihabitatge i plurihabitatge dins un procés de densificació permesa per la regulació del planejament
vigent. Cal tenir en compte aquesta àrea donat el potencial que encara té en matèria de plurihabitatge.

- Els equipaments actuals i les necessitats de futur.
Per tal d’avaluar els equipaments existents a Torelló i la seva adequació a la població del municipi es fa
una aproximació resultant de l’aplicació d’estàndards urbanístics 1 que ens permet fer un càlcul numèric de
les necessitats en superfícies i per grans tipus d’equipaments, basant les necessitats futures en el potencial
residencial.
La necessitat futura en matèria d’equipaments és:

EQUIPAMENTS

E Q U IP A M E N T S

D o t a c i ó a c tu a l

D o ta c ió
n e c e s s à ria a l
c o n s o lid a r
P G O '9 9

5 .4 2 9 h a b .

8 .3 2 8 h a b .

CULTURAL

1 2 .6 1 6 ,9 2 m ²s

DOCENT

6 9 .9 5 5 ,2 0 m ²s

E S P O R T IU

3 3 .5 0 3 ,5 4 m ²s

S A N IT A R I

4 .6 2 2 ,0 4 m ²s

A S S IS T E N C IA L

5 .7 8 3 ,8 0 m ²s

E Q U IP A M E N T S
S O C IA L S

1 1 8 .7 1 6 ,2 0 m ²s

A D M IN IS T R A C IÓ
E Q U IP A M E N T S
T È C N IC S I D E
SEGURETAT

6 .0 4 6 ,1 3 m ²s

F U N E R A R IS

2 2 .4 8 5 ,6 0 m ²s

TOTAL

2 8 .5 3 1 ,7 3 m ²s

TOTAL

-4 2 .0 8 0 ,8 2 m ²s

1 3 2 .2 6 5 ,3 0 m ²s

T O T A L E Q U IP A M E N T S
SERVEIS BÀSICS

5 .7 8 3 ,8 0 m ²s

N e c e s s i t a t fu t u r a

1 1 8 .7 1 6 ,2 0 m ²s

1 6 0 .7 9 7 ,0 2 m ²s

-4 2 .0 8 0 ,8 2 m ²s

Segons el Text Refós de la Normativa del PGOU (DOGC 19/09/06) els equipaments actuals ocupen
186.959,34 m²s. S’ha actualitzat aquesta dada, ajustant les superfícies indicades segons la cartografia

1

Hernández Aja (2000): La ciudad de los ciudadanos, Ministerio de Fomento, Madrid.
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digital, i s’han exclòs aquells que no es considera que tinguin pròpiament la funció d’equipaments
(Aparcament, Telefonia, RENFE, hotels, ...) Els equipaments considerats són:
E q u ip a m e n ts ac tu a ls

S u p e rfíc ie

1

C a s a d e la v ila

1 3 3 m ²s

2

O f ic in e s m u n ic ip a ls " E s p o n a "

2 3 6 m ²s

3

O f ic in e s m u n ic ip a ls " P l. J a c in t V e rd a g u e r"

3 9 8 m ²s

4

G e s tio m a t / A s s o c ia c ió d e c o n s u m id o rs

2 .2 6 7 m ²s

5

E s g lé s ia p a rro q ia l d e S t. F e liu

1 .1 9 4 m ²s

6

E s g lé s ia V e rg e d e M o n ts e rra t / C e n tre c ív ic

1 .7 6 8 m ²s

7

S a n tu a ri d e la M a re d e D é u d e R o c a p re v e ra

3 .5 8 8 m ²s

8

C e n tre d 'A s s is tè n c ia P rim à ria - C A P

2 .2 8 8 m ²s

9

C o rre u s - T e lè g ra f - J u tja t d e P a u

8 2 m ²s

10

R e s id è n c ia "C a ls A v is "

11

C lu b d 'A v is d e la G e n e ra lita t

12

C o l·le g i F o rtià S o là (E .P .)V e ll

1 .6 6 8 m ²s

13

E s c o la d e M ú s ic a

1 .6 3 0 m ²s

14

C o l·le g i V a ll d e l G e s

3 .8 6 8 m ²s

15

C o l·le g i R o c a p re v e ra

7 .5 6 6 m ²s

16

C o l·le g i S a g ra ts C o rs

7 .0 8 0 m ²s

17

C a n P a rre lla

1 .1 2 6 m ²s

18

IE S C irv ia n u m

1 5 .4 6 8 m ²s

19

Z o n a E s p o rtiv a M u n ic ip a l

3 5 .8 8 4 m ²s

20

C a m p d e f u tb o l B a rri M o n ts e rra t

7 .5 9 0 m ²s

21

P is ta e s p o rtiv a F o rtià S o là

1 .2 8 2 m ²s

22

B ib lio te c a / E l C lu b / L u d o te c a

1 .7 2 9 m ²s

23

C a s a l p a rro q u ia l

4 1 2 m ²s

24

T e a tre C irv ia n u m

9 8 9 m ²s

25

M e rc a t M u n ic ip a l

1 .5 6 0 m ²s

26

V iv e r d 'e m p re s e s / P o lic ia L o c a l

2 .7 6 5 m ²s

27

C e m e n tiri M u n ic ip a l

5 .3 7 4 m ²s

28

P a rc d e b o m b e rs

1 .8 0 0 m ²s

29

D e ix a lle ria d e la V a ll d e l G e s

2 .5 0 9 m ²s

30

M u s e u d e la T o rn e ria (e n c o n s tru c c ió )

1 .1 4 2 m ²s

31

E s c o la d 'A rts P là s tiq u e s

T O T A L S UP E R F ÍC IE E Q U IP A M E N T S AC T U A L S

4 .3 7 8 m ²s
6 1 0 m ²s

3 3 2 m ²s
1 1 8 .7 1 6 m ²s

Les reserves previstes pel PGOU en matèria d’equipaments, a més de les abans esmentades són de
133.780 m²s (segons dades text refós Normativa PGOU), de les quals 73.416 m²s se situen en els sectors
de sòl urbanitzable.
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D’aquest còmput global cal excloure certes àrees que no poden ser considerades com a reserves on ubicar
els equipaments considerats com a bàsics donades les seves peculiaritats:
Reserves d’equipaments que queden aïllades dels nuclis de població i amb poca accessibilitat.
Àrees residuals, són aquelles que únicament poden ser utilitzades com a ampliacions d’equipaments
existents, o que estan situades en terrenys amb molt pendent, com el situat al carrer de Camprodon.
Àrees que han estat modificades per permetre la construcció d’habitatge amb protecció pública, és el
cas de l’equipament de La Carrera, al carrer Camí Nou de Can Parrella.
Aquestes àrees equivalen a 33.371 m²s.

Tenint en compte aquestes consideracions es pot dir que la reserva útil que fa el PGOU’99 en matèria
d’equipaments és de 21’91 Hes.
La necessitat mínima en cas de consolidar-se la totalitat del PGOU serà de 16,07 Hes, per tant es pot dir
que alguna d’aquestes peces pot ser transformada en habitatge dotacional, sense que suposi un perjudici
en la reserva necessària en matèria d’equipaments. Tot i això la majoria d’aquestes reserves es situen en
els diferents sectors de sòl urbanitzable, quasi la totalitat de les reserves en sòl urbà estan executades.
No es considera adequat transformar en habitatge amb protecció les reserves per equipaments en sòl
urbà, ja que les que queden són necessàries per equilibrar el repartiment dels equipaments en la trama
urbana. En tot cas es pot considerar en algun dels equipaments previstos en els sectors de sòl
urbanitzable.

La superfície total que es podria destinar a habitatge dotacional públic en substitució del sòl qualificat com
a equipament públic no pot superar un 5% dels sòls qualificats com equipament públic (25,25 Hes). Aquest
5% per tant equival a unes 1,3 hectàrees de sòl.

18

22/05 Pla Local d’Habitatge de Torelló

Octubre 2008

- Els espais lliures
Segons el text refós de les Normes Urbanístiques els espais lliures actuals són:

Places ,zones verdes i jardins existents

ZONES VERDES I JARDINS

PLACES

Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Superfície (m2)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Plaça Alzinar.
Plaça Institut
Plaça Diversitat.
Plaça Dr.Flèming
Plaça Germà donat
Plaça Guifré el pelós.
Plaça Jacint Verdaguer
Plaça Joan Maragall.
Plaça Joanot Martorell.
Plaça del Mercat
Plaça Mil.lenari.
Plaça Nova.
Plaça Paíssos Catalans.
Placeta Pujol.
Plaça de la Quaranya
Plaça Ruibal
Plaça Vella.
Plaça Narcís Monturiol
Mas les Vinyes
Les Serrases
Zona Esportiva
Z.Verda C.Congost-Matagalls
Z.Verda C.Congost-C.Vallespir
Av.Roselló.
Parc Municipal.
Carrer del ter
Carrer Lluçanès.
Carrer Voltregà
Abat Oliva
El Puig
C/ Espona
Finca Espona
Ges Nord
C/Malianta-C/Pompeu Fabra

5.450,42
1.059,28
1.207,71
550,00
605,06
1.361,63
215,66
827,62
1.945,23
1.025,13
1.042,71
1.467,84
2.321,00
248,38
732,55
711,41
782,19
1.393,80
2.827,00
2.983,43
24.083,63
5.741,28
3.234,78
2.036,69
2.626,24
986,25
278,21
668,17
1.891,88
3.400,29
380,40
2.340,58
14.553,00
944,65

35

Altres

2.321,78

23

Sup. total espais públics

94.245,88

Sup. total espais privats

13.902,67

Sup total

108.148,55

El PGOU preveu un augment en la reserva d’espais lliures de 315.439 m²s, per tant un còmput total
d’espais lliures de 423.588 m²s. Aquesta reserva està per sobre dels estàndards considerats en aquesta
matèria 2 equivalents a 15 Hes.

2

Hernández Aja (2000): La ciudad de los ciudadanos, Ministerio de Fomento, Madrid.
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1.2. ANÀLISI DEL PARC D’HABITATGES EXISTENT
El Cens de Població i Habitatge de 2001 comptabilitzava a Torelló 2.777 edificis que acullen 5.250
habitatges. D’aquests, 4.299 són habitatges principals convencionals, és a dir llars i es distribueixen per
districtes tal com mostra l’esquema següent, amb una major concentració al Districte 03 (41%) seguit del
Districte 01 (37%) i darrer lloc el Districte 02 (23%).

Font: www.ine.es

1.2.1. Característiques físiques i detecció de situacions d’infrahabitatge
- Antiguitat del parc
L’antiguitat mitjana del edificis destinats a habitatge a Torelló és de 49,52 anys, situant-se per sobre de la
edat mitjana pel conjunt de la província de 47,44 anys. Cal destacar que un 13% (360) d’edificis són
anteriors al 1900 i que el 39% (1.092) dels edificis van ser construïts entre 1960 i 1980. El percentatge de
construccions recents també és significatiu: el 17% de les registrades al Cens es van edificar entre el 1991
i el 2001. 3
Pel que fa a les llars, la seva mitja d’antiguitat és major que la dels edificis, de 51,64 anys, quasi 6 anys per
sobre de la registrada a la província de 45,96 anys. El 14% de llars (605) es troben en edificis construïts
abans del 1900, un 22% entre 1960 i 1970. El nombre de llars situades en edificis posteriors al 1991 és del
16% (708).
Per districtes, és en el 01, que inclou el nucli antic, on és concentren els habitatges més antics però també
els més nous: el 40% de les 1.129 llars en edificis construïts abans de 1950 i el 43% dels 708 habitatges

3

Les dades del Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors pels anys 2001 a 2005 fan referència a nombre d’habitatges i no a
edificis destinats a habitatge de manera que no podem actualitzar fins a 2005 la informació sobre l’antiguitat dels
edificis , ni tampoc de les llars ,ja que aquesta la darrera font d’aquesta informació és el Cens de 2001.
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construïts entre 1991 i 2001 es troben en aquesta zona. La taula següent mostra la distribució de les llars
de Torelló per districtes i seccions censals segons la data de construcció de l’edifici en què es troben.
A.de 1900
TOTAL

1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 No apl.
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

Sección
TOTAL

Distrito 0828501
Distrito 0828502

Distrito 0828503

TOTAL
Sección 0828501001
Sección 0828501002
Sección 0828501004
TOTAL
Sección 0828502001
Sección 0828502002
TOTAL
Sección 0828503001
Sección 0828503002
Sección 0828503003

605
289
145
102
42
229
193
36
87
68
7
12

81
22
2
20
0
59
22
37
0
0
0
0

139
7
0
6
1
60
9
51
72
48
23
1

304
139
23
47
69
66
10
56
99
24
35
40

243
66
12
40
14
130
89
41
47
30
1
16

965
335
93
148
94
122
67
55
508
130
323
55

719
248
28
126
94
106
54
52
365
99
143
123

516
168
9
96
63
62
10
52
286
104
25
157

708
306
22
80
204
121
62
59
281
79
24
178

19
1
0
1
0
14
3
11
4
4
0
0

4299
1581
334
666
581
969
519
450
1749
586
581
582

Font: www.ine.es

- Estat de conservació
Podem dir que el parc d’habitatge, sempre segons les dades del Censo de Población y Viviendas, 2001,
està en bon estat: menys d’un 2% dels edificis destinats a habitatge (31) estan ruïnosos o en mal estat i un
3% presenten un estat deficient (83), mentre que el 96% es troba en bon estat. En conjunt podem dir que
l’estat de conservació és millor al de la província, on la proporció d’habitatges en bon estat és menor, del
90%.
Si considerem les llars, els resultats són encara millors: el 97% es troben en edificis en bon estat i només
un 2% en edificis amb deficiències. Al conjunt de la província en canvi, només un 88% de les llars estan en
edificis en bon estat.
Per zones, els edificis en mal estat es concentren al Districte 01, especialment els que es troben en estat
ruïnós (el 86%), dels que es troben en mal estat (el 60%) i dels presenten un estat deficient (el 39%).
En conjunt, tal com mostra la taula següent, és al Districte 03 on les dades globals apunten un millor estat
del parc d’habitatge.
Estado del edificio
TOTAL
Ruinoso
Malo
Distrito
Sección
TOTAL
4299
7
TOTAL 01
37%
86%
Sección 0828501001
8%
29%
Sección 0828501002
15%
57%
Sección 0828501004
Distrito 0828501
14%
0%
TOTAL 02
23%
0%
Sección 0828502001
12%
0%
Sección 0828502002
10%
0%
Distrito 0828502
TOTAL 03
41%
14%
Sección 0828503001
14%
14%
Sección 0828503002
14%
0%
Sección 0828503003
0Distrito 0828503
14%
0%

Deficiente
10
60%
0%
60%
0%
40%
40%
0%
0%
0%
0%
0%

101
39%
1%
23%
15%
36%
30%
6%
26%
17%
4%
5%

Bueno

No aplicable
4162
37%
8%
15%
14%
22%
12%
10%
41%
14%
14%
14%

19
5%
0%
5%
0%
74%
16%
58%
21%
21%
0%
0%

Font: www.ine.es

Per règim de tinença, es posa de manifest un estat de conservació lleugerament pitjor de les llars en règim
de lloguer sent la proporció de bon estat del 94% mentre les llars en propietat en bon estat arriben al 97%.
Per col·lectius, es detecta entre els estrangers un percentatge superior de persones que viuen en edificis
d’estat deficient (un 6% (33 persones) davant del 2% (260) del conjunt de la població) però el 94% habiten
en edificis en bon estat. El 12,7% de persones que viuen en edificis en mal estat són estrangers.
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- Superfície del parc d’habitatge
La superfície mitjana del parc d’habitatge de Torelló és de 94,44 m², superior a la mitja provincial de 84,56
m². L’interval de superfície en què es concentra un major nombre d’habitatges és el de 76 a 90 m² , en el
que es troben el 35% , seguits dels de 91 a 105 m², que representen el 26%. Destaca, si comparem amb
les dades de la província de Barcelona, el major pes dels habitatges entre 106 i 120 m²: mentre aquests
representen només un 6% a la província, a Torelló tenen un pes del 12%. En canvi, la proporció
d’habitatges més grans, de més de 120 m² és molt similar: el 10% a la província i l’11% a Torelló.
En l’altre extrem, en els pisos més petits, es donen també diferències significatives: mentre a Torelló els
habitatges de menys de 60 m² són pràcticament inexistents (5,3%) i la majoria d’aquests tenen de 40 a 60
m² (el 4%), a la província de Barcelona el 19,3% dels habitatges són de menys de 60 m² i el 52% dels
habitatges tenen de 61 a 90 m².
Per col·lectius, la població de nacionalitat estrangera viuen en habitatges més petits: la superfície mitjana
dels habitatges del conjunt de la població és de 96,78 m², mentre que la dels estrangers és de 79,50 m².
La majoria d’estrangers, el 43%, viuen en habitatges de 76 a 90 m², nou punts per sobre del 34% que es
dóna la conjunt de la població, un 22% està en habitatges de 61 a 75 m², enfront del 10% registrat per tota
la població. Finalment, la proporció d’estrangers residents en habitatges de 46 a 60 m² més molt superior a
la del conjunt de població: un 14% enfront un 3%.
- Mancances del parc d’habitatges
Les principals mancances del parc d’habitatge es donen en relació a la manca de condició d’accessibilitat,
que afecta al 73% dels edificis destinats a habitatges i la manca d’ascensor, en el 91% dels edificis. La
manca d’ascensor és molt superior a la que es dóna a la província del 54%. Un 20% dels edificis no tenen
aigua calenta i un 14% no disposen de calefacció. Les mancances que afecten més les condicions
d’habitabilitat són mínimes: 58 habitatges (1%) no disposen dutxa o bany; 11 habitatges (0,3%) no
disposen d’aigua corrent i a un 0,3% els hi manca sistema d’evacuació.
Entre el col·lectiu d’estrangers les mancances s’agreugen: els edificis amb manca de condició
d’accessibilitat són el 92%, amb manca de calefacció el 56% i amb manca d’aigua calenta el 37%. Només
un habitatge encapçalat per una persona estrangera no disposa d’aigua corrent i cap manca de sistema
d’evacuació.
- Tipologia de l’edificació
La majoria dels edificis destinats principalment a habitatges, el 69% són edificis sols amb un habitatge
familiar. El pes d’aquesta tipologia al conjunt de la província és inferior i es situa en el 59%. En segon lloc,
a molta distància, es troben els edificis amb varis habitatges familiars que representen el 16%,
lleugerament per sota del 19% de la província. Els edificis destinats a habitatges compartits amb locals
representen el 14% un punt per sobre del 13% provincial.
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1.2.2. Característiques de tinença i ús i detecció de situacions d’utilització anòmala.
El pes del règim de propietat, en les seves diferents modalitats, és el clarament dominant: un 82% de les
llars tenen aquest règim de tinença, 10 punts per sobre de la mitja provincial situada en el 72%. Aquest
82% el composen: un 46% d’habitatges completament pagats, un 30% d’habitatges amb pagaments
pendents i un 6% resultants d’herències o donacions.
Per contra, la presència del lloguer és baix: només un 13% (548) de les llars tenen aquest règim, 5 punts
per sota de la proporció que es dóna al conjunt de la província, elevada principalment per la presència de
la ciutat de Barcelona i les ciutats mitjanes on aquest règim té més presència.
Si considerem la distribució de la població per règim de tinença les proporcions són pràcticament
idèntiques a les que es donen per llars, si bé el percentatge de persones que viuen en règim de propietat
és un punt superior, 83%. En la composició per diferents modalitats, cal notar que la proporció de
persones amb pagaments pendents (32%) és superior a la de llars, que el de llogaters és 2 punts inferior,
11% (1.405) .
Entre la població estrangera, en canvi, es dóna la tendència inversa: El 66% de persones de nacionalitat
estrangera viuen en règim de lloguer, mentre el 33% ho fan en propietat. Cal destacar que també en les
modalitats de propietat s’inverteix la tendència: un 26% tenen pagaments pendents, mentre el 6% restant
tenen la propietat completament pagada.
Si tenim en compte l’edat del cap de la llar, es posa de manifest la major tendència de les llars més joves,
de 20 a 34 anys a viure en règim de lloguer, 16% i accedir a la propietat amb préstecs hipotecaris: el 78%
de joves

el composen un 63% que tenen pagaments pendents i només un 11% tenen la propietat

completament pagada.
En les franges d’edat adulta que comprenen dels 35 als 64 anys, es produeix una reducció important del
lloguer, que es situa en el 10% i s’incrementa la proporció d’habitatges completament pagats que arriben al
45%, mentre que els que tenen pagaments pendents es situen en el 33%. En total la propietat és més alta,
arribant al 84%.
En les franges de més edat, de més de 65 anys, la propensió a la propietat s’accentua, arribant al 85%,
desapareixent pràcticament les llars amb pagaments pendents (6%), i incrementant-se lleugerament el pes
del règim de lloguer que és en aquest col·lectiu del 12%.

- Parc d’habitatges segons ús
En l’ús del parc d’habitatge de Torelló, a partir de les dades disponibles al Cens de 2001, destaca en
primer lloc, un gran predomini de l’habitatge principal, que representa amb 4.299 habitatges el 82% i una
baixa presència dels habitatges secundaris, de només un 3% (139 habitatges). La proporció d’habitatge
secundari és més gran a tots els àmbits territorials superiors: el 10% a Osona; el 9% a la província de
Barcelona i el 16% al conjunt de Catalunya.
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D’altra banda però, destaca una proporció important d’habitatges buits o vacants del 15% (792 habitatges),
la mateixa que es dóna a la comarca, però un punt superior a la del conjunt de la província de Barcelona,
on és del 14%, el mateix percentatge que el registrat per tota Catalunya.
L’edat mitja dels habitatges principals és de 39,3 anys, pràcticament la mateixa que la dels habitatges
secundaris, de 38,4 anys. L’edat mitja dels habitatges buits és de 44,5 anys, fet que juntament amb un
10,7% dels habitatges buits en un estat de conservació molt deteriorat o deficient, ens indica que el
principal gruix dels habitatges buits (el 2001) el formaven habitatges vells que necessitaven millores o
estaven en mal estat i no habitatges nous pendents de vendre.

Situacions anòmales
En les reunions per l’actualització del document del Pla Local d’Habitatge, es va acordar la realització
d’un estudi sobre la desocupació del parc d’habitatge a un nivell bàsic d’anàlisi.
D’altra banda, no es va considerar necessari fer un estudi bàsic sobre situacions de sobreocupació.
La metodologia utilitzada ha estat la suggerida per la GSHUA, basada en els consums d’aigua per la
detecció d’habitatges buits.
Així, amb la mediació de la GSHUA es van sol·licitar les dades a l’entitat que gestiona el subministrament a
Torelló, SOREA.
La companyia va facilitar la relació d’adreces d’Altes i Baixes i de consums anuals iguals o inferiors a 5 m3,
ja que es considera que els habitatges buits poden registrar un consum mínim d’aigua relacionat amb les
visites de control i manteniment.
Per tal de poder localitzar els habitatges potencialment desocupats s’han realitzat una sèrie de filtrats:
1- Es consideren només els comptadors domèstics, és a dir, aquelles adreces que es corresponen amb
habitatges.
2- Per tal d’eliminar les baixes de servei que es corresponen amb canvis de propietat i que suposem, no es
corresponen amb habitatges buits, s’eliminen del llistat de b aixes aquelles adreces que apareixen al
llistat d’altes.
3- Per eliminar les adreces d’obra nova es treuen les altes d e les a dreces res tants en el llistat de
consums baixos. En aquest cas es considera que les altes es convertiran en habitatges ocupats. Cal tenir
en compte però, que aquest filtrat suposa perdre els casos de compres especulatives, però s’assumeix
considerant que no es tracta d’una situació manifestament estesa.
4- Finalment, per tal de comptabilitzar aquells habitatges que s’han donat de baixa del servei (i que per tant
no apareixien en el llistat de consums baixos) s’incorporen les baixes supervivents del segon filtrat, és a
dir, aquelles que no han tingut una alta posterior.
A continuació es presenta la taula resum amb les dades bàsiques de l’estudi:
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Dades bàsiques de l'estudi d'habitatges desocupats a partir dels consums d'aigua

Adreces amb consums inferiors o iguals a 5m3 anuals (2007)
Altes 2007 (Total)
Baixes 2007 (Total)
Baixes seguides d'altes
Baixes sense alta

942
506
284
206
78

Consums domèstics baixes sense baixes seguides d'altes, sense
altes i sense baixes (2007)

796

Els resultats de l’estudi han estat:
•

El volum màxim d’habitatge buit (796 habitatges) es correspon amb el 16% dels habitatges
principals considerats en el PLH (4.932).

•

No es dóna una concentració d’habitatge buit en cap zona del nucli urbà que faci pensar en la
necessitat de fer actuacions en un àmbit específic.

•

Per tipologies, es donen casos d’habitatges buits tant en unihabitatge i com en plurihabitatge.

•

Per antiguitat, es troben habitatges buits tant al nucli antic com als desenvolupaments posteriors.

•

No es dóna tampoc una correlació entre habitatge buit i zones on es concentra població
estrangera.

•

En la gran majoria de casos, (59%) només és troba un habitatge buit per finca.

•

Un 13% dels habitatges buits (104) es troben en finques amb 2 habitatges buits.

•

Un 6% dels habitatges buits (51) es troben en finques amb 3 habitatges buits.

•

Un 7% (52) es troben en finques amb 4 habitatges buits

•

I un 4% (28) es troben en finques amb més de 4 habitatges buits.

Finques amb habitatges
buits
1 habitatge
2 habitatges
3 habitatge
4 habitatge
Més de 4 habitatges
No ha estat possible ubicar
Total

Finques
471
52
17
13
4
557

Habitatges
Total
% dels buits (796)
/finca
habitatges
1
471
59%
2
104
13%
3
51
6%
4
52
7%
28
4%
90
11%
796

100%

Font: SOREA i elaboració pròpia
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- Característiques de les llars
El Cens de 2001 comptabilitzava un total de 4.299 habitatges principals o llars. Aquesta xifra representa un
increment del 21% respecte les llars existents el 1991, una proporció molt més gran que el creixement de
població que va créixer en aquests anys en un 7%.
Habitatges familiars per tipus 1981-2001
Principals

Secundaris

Vacants
4.299

3.560
3.061

Habitatges familiars per tipus a Torelló 1981-2001

782

Any Principals Secundaris V acants Altres Total
38
1% 782 20%
3.881
1981 3.061 79%
3% 603 14%
52 4.331
1991 3.560 82% 116
3% 792 15%
20 5.250
2001 4.299 82% 139

792

603

38

116

139

1981

1991

2001

Font: Idescat

A Torelló predominen amb claredat els habitatges principals (o llars) que representen un 82% del parc
d’habitatge si bé, segons les dades disponibles del Cens de 2001 els habitatges vacants tenien un pes
important, entorn el 15%.
Pel que fa a les llars, tot i que s’observa una reducció progressiva de la grandària mitjana, la majoria de
llars són familiars i formades per 3 o 4 membres (47%). El nombre de llars unipersonals, com a fenomen
més lligat a l’envelliment que a l’emancipació dels joves té un pes considerable del 16%.

1.196

Dimensió de les llars, 2001

1200

Dimensió de les llars
16%
28%
24%
23%
6%
2%
0,4%
0,1%
0,1%
100%
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Font: Idescat

996

U
ni

Llars unipersonals
Llars de 2 membres
Llars de 3 membres
Llars de 4 membres
Llars de 5 membres
Llars de 6 membres
Llars de 7 membres
Llars de 8 membres
Llars de 9 membrés i més
Total

1.032
1000
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El desequilibri entre el creixement del nombre de llars i el de població també està relacionat amb la
reducció de la grandària mitjana de les llars que entre 1991 i 2001 es va reduir de 3,22 persones per llar a
2,86 el 2001 i situant-se, segons l’estimació municipal del nombre de llars per 2006 en 2,69 persones per
llar.

Població Llars

Persones/llar

1981

10.941

3.061

3,57

1991

11.460

3.560

3,22

2001

12.286

4.299

2,86

2006

13.269

4.932*

2,69

* Estimació municipal
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1.3. POBLACIÓ
1.3.1. Anàlisi demogràfic. Projeccions de població i llars.
La població de Torelló l’any 2007 se situa en els 13.568 habitants. La superfície total del terme municipal
és de 13,52 km2 i per tant, la densitat de població és de 997,7 habitants/km2. És el municipi que cohesiona
l’àrea de la Vall de Ges i Orís i és un dels 3 pols industrials i econòmics d’Osona, situant-se com la tercera
vila de la comarca després de Vic i Manlleu. Constitueix un important mercat de treball també per la zona
de la Vall de Bisaura i altres municipis de la zona occidental de la Plana de Vic, el que ha implicat un
creixement en població i habitatge que ja comença a desbordar el límits municipals cap a Sant Vicenç de
Torelló.

Població

Torelló: Evolució històrica 1900-2007

16.000

Any 2007:
13.568
habitants

Ingrès Unió
Europea 1986

14.000
12.000

Inici Transició
política 1975

10.000
8.000
Guerra civil
1936-39

6.000

Plan de
estabilización
1957

4.000
2.000
0
Font: INE

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001

En tant que a molts de municipis d’aquestes àrees en els darrers 20 anys el creixement ha estat molt lleu,
la població s’han estancat o fins i tot reduït, Torelló és l’únic municipi que ha tingut un creixement constant.
Aquest creixement no ha tingut la mateixa intensitat que el que es va donar entre els anys 60 i 70 del segle
passat i que va suposar passar dels prop de 6.500 habitants a superar els 10.000 habitants en començar la
dècada dels 80.
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- Evolució de l’estructura de la població en els darrers anys
Destaca la progressiva reducció de la proporció de població jove (de 0 a 14 anys) que en la dècada dels
noranta es redueix d’un 19% el 1991 a un 14% el 2001. La població d’aquesta franja d’edat el 2005 mostra
una certa recuperació pujant fins el 15%.
El segment de població de gent gran (de 65 anys i més) en canvi creix en pes en aquests darrers 15 anys
passant de representar un 14% el 1991 fins a situar-se en el 17% de 2005.
El gruix de població adulta (de 15 a 64 anys) s’ha mantingut força estable, oscil·lant entre el 67% el 1991 ni
el 69% de 2005, amb una tendència creixent especialment entre 2001 i 2005.

Evolució dels grans grups d'edat 1991-2005

2005 1.804

8.974

2001 1.708

8.373

1996 1.811

8.166

1991

7.633

2.192

0
Font: Idescat

4.000

2.230

2.205

Població jove
(0-14 anys)

Població
adulta (15-64
anys)

1.975

Població gran
(65 i + anys)

1.635

8.000

Població jove (0-14 anys)
Població adulta (15-64 anys)
Població gran (65 i + anys)
Total

12.000

16.000

1991
1996
2001
2005
19%
15%
14%
14%
67%
68%
68%
69%
14%
17%
18%
17%
11.460 11.952 12.286 13.008

La població de 20 a 35 anys, en edat d’emancipació i accés al primer habitatge, ha mantingut els darrers
15 anys un pes estable en el conjunt de la població entorn el 24%, sense que el lleuger creixement de
població dels darrers cinc anys l’hagi afectat.
L’any 2005 hi ha 3.111 joves de 20 a 35 anys. Continuen representant el 24% dels habitants, gairebé una
quarta part del total de població. En aquesta franja d’edat es dóna un lleuger desequilibri a favor dels
homes que representen el 52% dels efectius d’aquest grup d’edat.

Evolució de la població de 20 a 35 anys 1991-2005

1991
1996
2001
2005

Homes
1339
12%
1359
11%
1483
12%
1619
12%

Dones
1355
1418
1443
1492

12%
12%
12%
11%

Total
2694
2777
2926
3111

24%
23%
24%
24%

Font:Idescat
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L’estructura de la població que actualment es dóna a Torelló presenta com a principals característiques la
combinació de l’envelliment (17% majors de 65 anys) amb l’arribada creixent de població estrangera.

Població de Torelló segons sexe, edat i lloc de naixement, 2005
85 i +

Homes

85 i +

80-84

Dones

80-84

H estranger

75-79

75-79
70-74

70-74

D estranger

65-69

65-69

60-64

60-64

55-59

55-59
50-54

H resta de l'Estat
50-54
45-49

45-49

D resta de l'Estat

40-44

40-44

35-39

35-39
30-34

H Catalunya

30-34
25-29

25-29
20-24

20-24
10-14

10-14
5-9

-2,5%

Població
estrangera: 8,7%

5-9

0-4

-5,0%

D Catalunya

15-19

15-19

0-4

0,0%

2,5%

5,0%

Font: Idescat

A partir de l’any 2001, es comença a posar de manifest una intensificació del creixement que és fruit del
creixement natural sinó de l’arribada d’immigració, amb un pes important de la immigració extra
comunitària però també amb gent que arriba de Santa Coloma i Badalona 4 .
La població estrangera ha passat de tenir un pes inferior a l’1% el 1991 (87 habitants) a representar l’1,7%
el 1996 ; el 4,8% el 2001; el 8,7% de 2005, amb 1.132 , arribant finalment als 1.496 habitants el febrer de
2007, un 11% del total de població.
En la composició de la immigració estrangera segons origen, el 15,4% (230) són comunitaris i el 84,6%
(1.266) són extracomunitaris. Entre els extracomunitaris el col·lectiu predominant és el marroquí que amb
813 habitants representa el 62,4% dels extracomunitaris i el 6% del total de la població. En segon lloc, es
troben els estrangers procedents d’Amèrica Llatina que representen el 24,5% (310) dels immigrants
extracomunitaris i els 2,3% del total de població.

%
12

Evolució del pès de la població estrangera a
Torelló 1991 - 2007

10
8
6
4
2
0
1991 1993 1996 1999 2001 2003 2005 2007
Font: Idescat i Padró municipal

4

Dades obtingudes a partir de les matriculacions escolars fora de termini, un cop començat el curs.
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La població estrangera ha estat molt dinàmica en els darrers 10 anys, iniciant un fort creixement a partir del
1996 que s’està intensificant en els darrers anys. Si valorem aquest procés en el conjunt d’Osona, es
correspon amb la dinàmica demogràfica comarcal 5 en la què destaca el percentatge d’immigració
extracomunitària, un indicador que ha tingut una incidència decisiva en el rejoveniment i el creixement
absolut de la població. En relació a les comarques veïnes, després de la Selva, a Osona és on els
immigrants tenen una presència relativa més important.

Immigrants a Torelló segons procedència 1988 - 2004
450
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Font: Idescat

Emigrants de Torelló segons destinació 1988 - 2004
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5

Anuari socioeconòmic de la comarca d’Osona 2005. Cambra de Comerç de Barcelona, Caixa Manlleu, Consell
Comarcal d’Osona, Observatori del Mercat de Treball d’Osona, Universitat de Vic.
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En les migracions internes, la dinàmica seguida en els darrers anys és diferent de la de les migracions
d’estrangers. La immigració i l’emigració interna han seguit però dinàmiques diferents entre elles.
Les immigracions presenten una evolució força constant fins el 1999, moment en què comencen a créixer
per sobre dels nivells dels anys anteriors (amb 236 entrades anuals). Es detecta a més una intensificació a
partir del 2002 , quan s’arriba als 300 immigrants anuals, per reduir-se finalment entre el 2003 i el 2004 tot
i situar-se en un nivell d’arribada de població anual per sobre del registrat en els períodes anteriors (398
entrades).
Les emigracions en canvi, segueixen una evolució molt més accidentada i irregular des dels anys norantes,
amb oscil·lacions significatives en el darrer quinquenni.
És clar un augment a partir del 1999, quan es registren 261 sortides, amb una tendència creixent a dirigirse no només a la resta de la comarca sinó al conjunt de la província de Barcelona i de Catalunya. Les
emigracions cap a la resta d’Espanya, una bona part de les quals podem suposar de retorn,
protagonitzades pels immigrants que van arribar en els anys 60, també augmenten en els darrers anys.
L’any 2002 i el 2004 s’arriba als nivells màxims d’immigració, amb 370 i 394 sortides respectivament, si bé
en el 2003 es registra un lleuger descens.

- Projeccions demogràfiques
Les projeccions de població i de llars realitzades pel CED es fonamenten en la informació disponible sobre
evolució de la població i de les llars facilitada per l’ajuntament.
Prenen com a població de referència els 13.269 habitants i les 4.932 llars de l’any 2006 i plantegen 4
escenaris de futur. L’endogen és un escenari purament referencial ja que és el resultat de considerar
únicament el creixement vegetatiu de la població, sense migracions. D’altra banda, l’escenari màxim i
l’intermedi estan calculats amb la mateixa hipòtesi demogràfica alta: suposant immigració lleugerament a la
baixa i emigració gairebé constant.
Projecció de la població segons escenari*
Escenari
Escenari
màxim(a)
intermedi(a)
2006
13.269
13.269
2007
13.445
13.445
2008
13.628
13.628
2009
13.822
13.822
2010
14.031
14.031
2011
14.258
14.258
2012
14.503
14.503
2013
14.768
14.768
2014
15.051
15.051
2015
15.352
15.352
2016
15.667
15.667

Escenari
moderat(b)
13.269
13.445
13.623
13.799
13.968
14.130
14.282
14.426
14.561
14.690
14.814

Escenari
endogen(c)
13.269
13.306
13.344
13.382
13.419
13.455
13.489
13.520
13.550
13.575
13.598

* Escenari: referit a la projecció de llars
L'escenari màxim i intermedi s'han construït amb la mateixa projecció demogràfica
(a) Projecció demogràfica alta: immigració lleugerament a la baixa, emigració gairebé constant
(b) Projecció demogràfica baixa: immigració significativament a la baixa, emigració gairebé constant
(c) Projecció demogràfica sense migracions
La diferència de les projeccions de població reflecteixen les hipòtesis de migracions
* Població de 2006 corregida a 1 de gener
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A partir dels càlculs de les projeccions, es preveu que l’evolució de la població de Torelló durant els
propers anys segueixi l’escenari màxim assolint els 14.768 l’any 2013.

Escenari màxim. Composició de la població per grans grups d’edat:
Taula 3: Evolució de la població de Torelló per edat quinquennal
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

<15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+

1.865
714
832
1.196
1.113
956
1.012
1.023
932
758
609
469
583
1.207

1.926
699
815
1.180
1.168
969
1.005
1.014
969
793
625
470
569
1.244

1.996
684
805
1.165
1.202
992
1.013
1.023
960
829
648
490
539
1.283

2.073
657
819
1.126
1.243
1.044
994
1.011
982
861
680
519
511
1.303

2.152
646
820
1.114
1.242
1.085
1.018
1.011
975
902
700
543
489
1.334

2.229
639
831
1.088
1.263
1.141
1.021
1.006
997
905
741
581
465
1.350

2.321
636
825
1.089
1.263
1.193
1.038
1.003
991
940
776
597
468
1.363

2.403
654
819
1.097
1.266
1.231
1.063
1.014
1.002
934
812
620
488
1.366

2.496
668
805
1.122
1.252
1.274
1.115
1.001
995
957
843
651
516
1.357

2.584
689
803
1.139
1.258
1.285
1.157
1.026
998
954
884
672
540
1.363

2.684
698
805
1.162
1.253
1.312
1.213
1.033
997
976
888
712
577
1.356

Total

13.269

13.445

13.628

13.822

14.031

14.258

14.503

14.768

15.051

15.352

15.667

Projecció de persones principals
Escenari
Escenari
Escenari
màxim
intermedi
moderat
2001 (real)
4.299
2006
4.932
(estimació)
2007
5.057
5.024
5.023
2008
5.180
5.114
5.111
2009
5.308
5.208
5.200
2010
5.439
5.306
5.285
2011
5.577
5.408
5.369
2012
5.719
5.515
5.448
2013
5.868
5.627
5.523
2014
6.023
5.745
5.597
2015
6.186
5.869
5.668
2016
6.355
5.998
5.738
Escenari
Escenari
Escenari
Escenari

Escenari
endogen

4.979
5.019
5.059
5.094
5.126
5.154
5.178
5.202
5.223
5.243

màxim: migracions altes, alta creació de llars
intermedi: migracions altres, creació de llars tendencial positiva
moderat: migracions moderades, creació de llars tendencial positiva
endogen: migracions nul.les, taxes llars constants

7.000

6.000

5.000

4.000

65+
35-64

3.000

15- 34

2.000

1.000

0
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Pel que fa a les llars, si ens situem també en l’escenari màxim, considerem que la grandària mitjana de les
llars es redueixi de les 2,69 persones/llar actuals a les 2,54 persones/llar el 2013, amb un ritme de reducció
més accelerat que en els altres escenaris.

Població per cada persona principal (nombre de persones per llar)
Escenari
Escenari
Escenari
Escenari
màxim
intermedi
moderat
endogen
2001 (real)
2,86
2006
2,69
(estimació)
2007
2,66
2,68
2,68
2,67
2008
2,63
2,66
2,67
2,66
2009
2,60
2,65
2,65
2,65
2010
2,58
2,64
2,64
2,63
2011
2,56
2,64
2,63
2,62
2012
2,54
2,63
2,62
2,62
2013
2,52
2,62
2,61
2,61
2014
2,50
2,62
2,60
2,60
2015
2,48
2,62
2,59
2,60
2016
2,47
2,61
2,58
2,59

En aquest escenari doncs, es donaria un increment de 663 llars entre 2007 i 2012, iniciant l’any 2013
amb 5.719 llars.
En aquests anys, les llars que tindran un major creixement proporcional seran les de majors de 65 anys (un
increment del 18% respecte les existents el 2006) mentre que les més joves, de menors de 34 anys tindran
el creixement més baix, un 14%. Les llars encapçalades per persones de 35 a 64 anys tindran un
creixement del 16%.
D’altra banda, el pes relatiu dins de cada grup es mantindrà estable, només amb una lleugera reducció de
les llars més joves que passen de representar el 17,5% el 2006 al 17,2% el 2012 i un increment del pes de
les de majors de 65 anys que passen de representar el 25,6 al 26%. Les llars encapçalades per adults de
35 a 64 anys es mantenen entre el 56,7% el 2006 i el 56,6% el 2013.

Evolució del nombre total de persones principals per grans grups d’edat
Escenari màxim
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

868
2.799
1.265

899
2.860
1.298

923
2.923
1.335

945
2.995
1.368

956
3.074
1.409

974
3.155
1.449

988
3.241
1.490

1.007
3.321
1.540

1.022
3.408
1.593

1.045
3.493
1.647

1.066
3.575
1.714

Edat
15-34
35-64
65+
Total

4.932 5.057 5.180 5.308 5.439 5.577 5.719 5.868 6.023 6.186 6.355

Increment

2007-2012:

663

persones principals/llars

Si considerem un ritme constant durant els 6 anys considerats, això suposa la creació de 110 noves llars
anuals. Aplicant hipòtesi de que el 90% de les noves llars (99 habitatges/any) es correspondran amb
habitatges de nova construcció, el ritme constructiu, en relació a la població actual de Torelló seria de 7,5
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habitatges per cada mil habitants cada any. Si considerem que totes les noves llars s’allotjaran en
habitatges de nova construcció (110 habitatges/any) el ritme seria de 8,3 habitatges per mil habitants a
l’any.
En ambdós casos, els ritmes es situen per sobre dels 6 habitatges per mil habitants considerat el nivell
suficient per assegurar les necessitats de creixement demogràfic.
D’altra banda, en comparació amb àmbits territorials superiors, aquests índexs es situarien molt per sota
del registrat el darrer anys al conjunt de la comarca d’Osona situat el 2006 en els 26,2 habitatges per mil
habitants, i també per sota dels gairebé 18 habitatges per mil habitants de promig registrats a Catalunya
l’any 2006 i que ha estat la ràtio més elevada de la història. 6
El càlcul referit a la població en risc d’exclusió social s’ha desenvolupat a l’apartat 2.5 Anàlisi de l’oferta.

6

Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 2006. Generalitat de Catalunya. Dpt. Medi Ambient i Habitatge.
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1.3.2. Sense llar i altres col·lectius en situació o risc d’exclusió social.
Aquest apartat analitza la problemàtica dels col·lectius sense llar, els que es troben en situació d’exclusió
social o en risc de trobar-s’hi i que en relació a aquesta situació necessiten habitatges que a més de la
funció residencial incorporin un seguiment per part dels tècnics de serveis socials durant un temps.
En el cas de Torelló, s’ha realitzat un estudi bàsic per tal d’identificar i quantificar les persones que es
troben en aquesta situació i definir, a partir de la informació municipal disponible, la seva problemàtica
general.
D’acord amb les categories establertes en la tipologia europea d’exclusió residencial (ETHOS) 7 , segons la
qual es pot distingir entre
-

Sense sostre: persones sense domicili, que viuen en un espai públic la totalitat o la major part del
temps. D’acord amb la informació municipal: 7 persones

-

Sense llar: p ersones que viuen en refu gis, allotjam ents p rovisionals, in stitucions, eq uipaments o
altres edifi cis pú blics o pri vats destinats a

donar all otjament a pe rsones am b n ecessitats

d’assistència social. D’acord amb la informació municipal: 0 persones

-

Residents en habitatges insegurs: persones que viuen en habitatges sense títol legal o amb
notificació le gal d e de snonament; i l es dones m altractades o altre s p ersones qu e vi uen sota
violència de la família o de la parella. Sense informació municipal.

Per calcular les necessitats d’habitatge d’aquests col·lectius, es considera que es tradueix directament en
necessitats de places en allotjaments i habitatges d’inserció, per tant es calcula que caldran un mínim de 7
habitatges per aquests col·lectius.
Altres col·lectius que, amb un menor nivell d’urgència, són vulnerables o pateixen risc d’exclusió social:
- Joves en situació vulnerable: joves (19-25 anys) que hagin estat ingressats en centres d’acolliment o
que pateixin altres problemàtiques socials.
- Dones en situació vulnerable: dones caps de llars monoparentals.
- Gent gran en situació vulnerable: gent gran que viu sola , que es m esura pel nombre de llars
unipersonals amb cap de llar més gran de 75 anys.
- Adults en situació vulnerable: in clou di versos col·lectius: at urats sense sub sidi d ’atur, persones a mb
problemes socio sanitaris tals com

drog odependències, m alalties p síquiques, etc., person

es amb

discapacitat, persones immigrades sense permís de treball, persones preses i ex-preses, etc.

No s’han facilitat dad es desglossad es pels difere nts col·lectius sinó a partir de 4 indicadors

:

persones en alt risc social, sol·licituds de Renda Bàsica d’Emancipació, ajuts als arrendataris d’habitatge i
ajusts a l’allotjament.

Gerència de Serveis, Habitatge, Urbanisme i Activitats (2008): Pla Local d’Habitatge. Guia metodològica,
Diputació de Barcelona. (p.21-22)
7
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Demanada a l’àrea de Benestar social, la informació sobre població en risc d’exclusió social , així com
característiques dels destinataris, les dades obtingudes són les següents:
Persones en alt risc social (1)

71

Sol·licituds RBE (Renda Bàsica d’Emancipació)
Ajuts a arrendataris d’habitatge

(2)

(3)

Ajuts a l’allotjament (4)
Total

46
28
3
148

(1) Persones que per la situació personal i social poden deriva a una situació extrema i quedar-se sense
habitatge.
(2) Per a menors de 30 anys
(3) Ajuts per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials
(4) Ajuts personalitzats a l’allotjament.

Segons les dades facilitades per l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament sobre les RBE tramitades a Torelló
l’any 2007van ser un total de 46, de les quals:
-

Tramitades des del Consell Comarcal d’Osona: 40

-

Tramitades des de l’Oficina de Torelló: 6

Pel que fa als ajuts tramitats per al pagament del lloguer:
-

Sol·licituds: 48, de les quals, 46 es van tramitar a Manlleu

-

Favorables: 28

El total de p oblació inclosa en aq uests col·lectius és de 148 person es. D’aquest total, només en un
percentatge determinat tindrà necessitat de places en allotjaments o habitatges d’inserció. Tenint en
compte els diferents pesos dels col·lectius sobre el total, mitjançant dades de diferents fonts estadístiques,
s’estima que les necessitats residencials es concretaran en un 25% del total de persones vulnerables o
amb risc d‘exclusió social, és a dir 37 habitatges.
Indicadors d’exclusió social
o

Indicador de persones sense sostre: 0,05%.

o

Indicador de persones en alt risc d’exclusió social: 0,5%

o

Indicador total de persones vulnerables o en risc d’exclusió: 1,17%

Es considera que la part proporcional de les necessitats residencials de persones vulnerables o amb risc
d’exclusió social provinents de sol·licituds RBE i ajuts a arrendataris d’habitatge (50%) poden ser solventats
per mitjà d’habitatge de lloguer.
Per tant serà necessari preveure com a mínim 26 habitatges dotacionals (7 sense sostre + 19). Els 18
restants podran ser solventats tant per mitjà de previsions d’habitatge dotacional, com de lloguer
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1.4. DEMANDA D’HABITATGE
Informe del treball de camp
Per tal de definir les condicions d’accés a l’habitatge a Torelló i la demanda exclosa s’ha dut a terme una
investigació qualitativa a partir d’entrevistes amb els agents de la propietat i financers que operen al
municipi.
A partir del llistat d’entitats i agents i facilitat per l’Ajuntament, s’hi va contactar personal per telèfon per
informar-los de l’estudi que s’estava duent a terme i sol·licitar la seva col·laboració.
Un cop contactats, se’ls hi ha fet arribar el qüestionari de l’entrevista, les fitxes sobre el perfil dels clients en
el cas dels agents immobiliaris, i la carta de presentació de l’Ajuntament. Per tal de respondre al
qüestionari, se’ls hi van oferir 3 possibilitats per facilitar-los al màxim la col·laboració: podien contestar-lo
telefònicament, per correu electrònic o amb una entrevista personal a la seva seu.
El període de contacte i realització de les entrevistes va ser del 20 de març a l’11 de maig.
Pel que fa a les respostes obtingudes, van col·laborar un 56% del total dels agents presents al municipi,
concretament, el 50% dels agents immobiliaris i el 63% de les entitats financeres.
L’objectiu dels qüestionaris (veure annex) era recollir informació sobre els següents aspectes claus:
En el cas dels agents immobiliaris:
-

La situació del mercat de l’habitatge al municipi i la seva evolució recent

-

La relació entre les característiques dels demandants i l’oferta d’habitatge (perfil socio demogràfic de la
demanda i característiques de l’oferta. Desajustos detectats)

-

Característiques de la demanda exclosa: qui i per quins motius no pot accedir a l’habitatge al municipi.

En el cas dels agents financers:
-

Situació del sector hipotecari i evolució recent. Volum i quantia dels préstecs i les quotes mensuals.

-

Característiques de la demanda solvent, perfil dels clients que accedeixen a crèdits hipotecaris per la
compra de l’habitatge

-

Característiques de la demanda exclosa: perfil dels que no poden accedir als crèdits hipotecaris.
Motius i alternatives.

Conclusions entrevistes
Situació del mercat de l’habitatge
-

Pel que fa a l’oferta d’habitatge de nova construcció s’estan donant un important creixement de la
producció en els darrers anys, optant per tipologies més reduïdes (habitatges de 2 habitacions,
d’uns 60 m2 de superfície útil) donat que són les més accessibles pel nivell de preus (situats,
segons els diferents operadors entorn els 180.000 €). Però tot i la progressiva adequació de
l’oferta, es comença a detectar una ralentització considerable del ritme de venda que els operadors
atribueixen a l’esgotament de la demanda solvent d’aquest tipus d’habitatge.
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Pel que fa a l’oferta d’habitatge de segona mà, en les tipologies també predomina l’habitatge en
edificis de plurihabitatge (60% pisos i 40% cases), amb una superfície mitja situada per sobre de la
d’obra nova, en la franja dels 70 – 80 m2 i un nivell de preus situat en els 170.000 €

-

En relació a les diferents dinàmiques immobiliàries per zones del municipi, a Torelló es poden
distingir coma mínim 3 zones amb un comportament diferenciat.
El centre: tot i estar molt consolidat, es donen algunes operacions de rehabilitació integral i
també de noves operacions (zona c/Pont), per ser destinades a lloguer (com és el cas de les
operacions de Vallges) o a la venda. El principal atractiu és l’accessibilitat interior (ascensor) i
exterior (als equipaments i serveis situats en aquesta zona)
Barri de Montserrat. El més destacable d’aquesta zona és la seva homogeneïtat: creat a partir de
l’arribada d’immigrants de la resta de l’Estat espanyol en la dècada dels 60, que no han
protagonitzat fins el moment migracions de retorn definitives i els fills i filles dels quals han estat
el gruix de la demanda d’accés a 1r habitatge que troben a diferents zones de Torelló,
preferiblement properes a aquesta. D’altra banda, cal fer menció a que no s’ha donat un procés
de substitució pels nous immigrants ja que aquests es situen predominantment pel centre.
La zona nova al voltant de la Creu (Esclat) El fet que els darrers anys s’hagi concentrat en
aquestes àrea l’oferta d’habitatge de nova construcció i la proximitat i bona connexió d’aquestes
amb les principals vies de comunicació són els factors que vertebren la dinàmica en aquesta
zona que, d’altra banda, espera un increment en l’oferta de serveis i la dotació d’equipaments i
encara està pendent de colmatar-se completament.

-

Pel que fa a les tipologies, les entrevistes han permès definir una xifra orientativa pel que fa a la
composició tipològica de l’oferta, caracteritzada per un predomini amb un 80% de l’oferta
d’habitatge en règim de compra i una mancança de pisos o de lloguer (15-20%), de 2 habitacions
(que és la tipologia més demandada per la gent jove del municipi)però també de superfícies més
grans (per sobre dels 80 m2 que són els més demandats pels immigrants), tot i que en sol·liciten
de tot tipus.

Característiques dels demandants i ajustament amb l’oferta residencial
El volum més gran de la demanda el representen, pel que fa a la compra, les parelles de joves que volen
accedir al primer habitatge. Una part petita, entre el 5 i el 10% busquen inicialment un habitatge de lloguer
per “provar” la convivència. La resta, busquen un habitatge de compra. El principal desajustament es dóna
pel que fa als preus: voldrien un habitatge de 3 habitacions i més de 70 m2, però donat que el màxim que
poden pagar és un de 2 habitacions, entre 55 i 65 m2 d’obra nova o un d’uns 70-75m2 de segona mà,
aquestes són les tipologies a les que finalment accedeixen . Cal dir però, que entre un 10 i 15% dels que
inicialment volien comprar un habitatge, en veure que no poden aconseguir l’habitatge que necessiten
acaben buscant un habitatge de lloguer.
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L’altra gran grup que configura la demanda són les persones d’origen estranger que volen accedir a un
habitatge de lloguer. En aquest cas, topen amb una barrera pràcticament insuperable que és la de la
reticència generalitzada dels propietaris a llogar-los habitatges. Els que accedeixen a lloguers ocupen
habitatges en mal estat o amb deficiències.
Cal assenyalar que si bé es poden donar problemes de convivència per motius culturals (com estendre la
roba a la façana) la majoria dels agents immobiliaris no els consideren uns inquilins amb més riscos (pel
que fa al pagament del lloguer o la conservació del habitatge) que la resta d’inquilins. En canvi, des de les
entitats financeres si que es dóna un increment en les precaucions i contrastació de les garanties a l’hora
de proporcionar crèdits personals o hipotecaris a aquest col·lectiu.
Adequació entre l’oferta i la demanda
A banda del desajustament entre la tipologia desitjada i l’oferida pel mercat, lligada a l’increment dels preus
i a les estratègies dels promotors per poder mantenir el màxim de demanda possible, el principal problema
d’adequació entre oferta i demanda és la manca d’habitatge de lloguer.
Segons els agents immobiliaris entrevistats, es reben 5 vegades més demandes d’habitatges en lloguer
dels habitatges de lloguer disponibles, amb un total d’unes de 300 – 400 sol·licituds anuals.
Caracterització de la demanda exclosa del mercat
Tot i que no hi ha una valoració unànime del volum de la demanda exclosa, a partir de les entrevistes amb
els agents podem concloure que es entre un 65% i un 70%. Com a valor de referència utilitzarem el 68%.
Aquesta demanda exclosa la formen bàsicament:
-

Parelles joves que volen accedir al primer habitatge, però que no poden fer front a una
despesa de 900€ mensuals per un habitatge de compra perquè tenen un total d’ingressos
inferior als 2.250€.

-

Parelles joves que optarien pel lloguer en el seu primer habitatge però l’oferta és reduïda i
els hi costa trobar un habitatge que s’adeqüi a les seves necessitats.

-

Famílies monoparentals que busquen amb urgència un habitatge i que no poden assolir els
400€ de lloguer i tenen dificultats per trobar habitatges de 65m2 o menys a un preu
accessible.

-

Immigrants, sols, en grup que treballen a Torelló o per la zona i
habitatge per instal·lar-se al municipi

que necessiten un

i/o per poder portar la seva família d’acord amb la

legislació vigent sobre reagrupació familiar, i que topen amb un racisme immobiliari
creixent pel qual molts propietaris són reticents a llogar-los habitatges.
-

Gent gran, que necessitaria canviar d’habitatge per millorar la seva qualitat de vida (per
tenir més accessibilitat interior i amb l’exterior) però que no disposen de recursos suficients
(un habitatge en propietat, estalvis, etc.) per poder traslladar-se.

40

22/05 Pla Local d’Habitatge de Torelló

Octubre 2008

1.5. OFERTA D’HABITATGE
1.5.1. Evolució del sector de l’habitatge al municipi.
Evolució recent i situació del mercat de l’habitatge
-

Pel que fa a l’oferta d’habitatge de nova construcció s’està donant un important creixement de la
producció en els darrers anys, optant per tipologies més reduïdes (habitatges de 2 habitacions, d’uns
60m2 de superfície útil) donat que són les més accessibles pel nivell de preus (situats, segons els
diferents operadors entorn els 180.000€). Però tot i la progressiva adequació de l’oferta, es comença a
detectar una ralentització considerable del ritme de venda que els operadors atribueixen a l’esgotament
de la demanda solvent d’aquest tipus d’habitatge.

-

Pel que fa a l’oferta d’habitatge de segona mà, en les tipologies també predomina l’habitatge en edificis
de plurihabitatge (60% pisos i 40% cases), amb una superfície mitja situada per sobre de la d’obra
nova, en la franja dels 70 – 80 m2 i un nivell de preus situat en els 170.000€

-

En relació a les diferents dinàmiques immobiliàries per zones del municipi, a Torelló es poden distingir
coma mínim 3 zones amb un comportament diferenciat.

-

El centre: tot i estar molt consolidat, es donen algunes operacions de rehabilitació integral i també de
noves operacions (zona c/Pont), per ser destinades a lloguer (com és el cas de les operacions de
Vallges) o a la venda. El principal atractiu és l’accessibilitat interior (ascensor) i exterior (als
equipaments i serveis situats en aquesta zona)

-

Barri de Montserrat. El més destacable d’aquesta zona és la seva homogeneïtat: creat a partir de
l’arribada d’immigrants de la resta de l’Estat espanyol en la dècada dels 60, que no han protagonitzat
fins el moment migracions de retorn definitives i els fills i filles dels quals han estat el gruix de la
demanda d’accés a 1r habitatge que troben a diferents zones de Torelló, preferiblement properes a
aquesta. D’altra banda, cal fer menció a que no s’ha donat un procés de substitució pels nous
immigrants ja que aquests es situen predominantment pel centre.

-

La zona nova al voltant de la Creu (Esclat) El fet que els darrers anys s’hagi concentrat en aquestes
àrea l’oferta d’habitatge de nova construcció i la proximitat i bona connexió d’aquestes amb les
principals vies de comunicació són els factors que vertebren la dinàmica en aquesta zona que, d’altra
banda, espera un increment en l’oferta de serveis i la dotació d’equipaments i encara està pendent de
colmatar-se completament.

-

Pel que fa a les tipologies, les entrevistes han permès definir una xifra orientativa pel que fa a la
composició tipològica de l’oferta, caracteritzada per un predomini amb un 80% de l’oferta d’habitatge
en règim de compra i una mancança de pisos o de lloguer (15-20%), de 2 habitacions (que és la
tipologia més demandada per la gent jove del municipi)però també de superfícies més grans (per sobre
dels 80m2 que són els més demandats pels immigrants), tot i que en sol·liciten de tot tipus.
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Habitatges construïts de nova planta
Torelló. 1999 - 2007

Any

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 g-j

iniciats
Qualificacions
Qualificacions
provisionals
definitives
protecció
Projectes
protecció
oficial
visats
oficial
promoció priv.
col.legis promoció priv.
D.G.A.H. aparelladors
D.G.A.H.
5
125
0
0
114
0
0
80
0
0
91
0
0
143
0
0
213
0
0
246
0
0
458
0
0
236
0

acabats
Cèdules
habitabilitat
habitatges
lliures
D.G.A.H.
95
127
101
129
112
99
150
185
117

Certificats
finals d'obra
col.legis
aparelladors
65
124
113
122
88
84
132
182
96

1.5.2. L’oferta de mercat.
Metodologia i fonts utilitzades en l’estudi del mercat immobiliari i de les condicions d’accés a l’habitatge

Període: 15 de maig al 28 d’agost de 2006.
Actualització: març 2007
Premsa especialitzada
Suplement “Propiedades” del diari “EL PAÍS”
Secció “Clasificados – Inmobiliaria “ de “La Vanguardia”
Informes anual publicats pel Dept. Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Portals immobiliaris a internet
www.habitaclia.com
www.idealista.com
www.fotocasa.com
www.expocasa.es
www.compraventa.com
www.immoblesbarcelona.com

Immobiliàries, promotors i constructores

JOSEP DACHS

CODOL, SA

FINQUES BALANDRAU

PROMOCIONS VALL GES, SA

GLOBAL STATE CONSULTING, SL

FINGEST SCP

CONSTRUCCIONS
SL

PREDI

ANDREU

CUEVAS,
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FINQUES TORELLÓ
CONSTRUCCIONS LLUÍS DACHS, SLU

Entitats financeres
CAIXA MANLLEU
CAIXA DE PENSIONS
CAIXA DE CATALUNYA
CAIXA PENEDÈS
BANCO SANTANDER
BBVA
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- Valoració de l’oferta segons tipus de producció

Principals resultats de l’estudi del mercat immobiliari:
El major gruix de l’oferta és d’habitatge de segona mà. L’obra nova es concentra a zones de nous
desenvolupaments com c/ Sant Antoni i c/ Puigdesalit i actuacions puntuals de substitució al centre.
Dintre d’aquest tipus d’oferta, per tipologies destaca el predomini de l’oferta d’habitatge plurifamiliar: els
pisos i els dúplex representen més del 70% de la oferta d’habitatge de compra de 2a mà. En conjunt, es
tracta de pisos amb una mitjana de superfície, per sobre dels 80m². El preu de les dues tipologies és
similar, entorn els 2.300€/m² si bé la major superfície dels dúplex comporta que el seu preu total sigui més
alt: els pisos es situen entorn els 187.300€ i els dúplex entorn els 219.800€.
A diferència del que succeeix a la resta de municipis del la Vall del Ges, a Torelló l’oferta d’habitatge
unifamiliar és més reduïda i es situa entorn el 26% del total de compra de segona mà.
Pisos de 2a mà
Habitatges de menys de 60m2
Habitatges de 60 a 89 m2

Mostra
7
24

Superficie mitja
51,9
77,3

Preu mig
172.701,00 €
199.791,71 €

Preu m2
3.330,32 €
2.584,91 €

Habitatges de 90 a 119m2
Habitatges de 120m2 o més

15
15

94,8
140,9

226.501,93 €
283.598,73 €

2.389,26 €
2.012,29 €

Aquests preus es situen per sota dels registrats al conjunt de Catalunya on el preu mig es va situar el 2006
en els 3.662€/m2. Sense considerar Barcelona, els preus es van situar en els 3.025€/m2. 8
Lloguer
L’oferta d’habitatges de lloguer és tan reduïda que no permet elaborar tipus i preus mitjans. D’altra banda,
com una part important dels habitatges de segona mà en lloguer es gestionen al marge de la gestió
immobiliària, entre privats, és molt difícil aconseguir dades acurades pel que fa característiques i preus. A
partir del treball de camp al municipi, podem considerar que els preus en aquests casos oscil·len entre els
300 i els 400 € mensuals (entre 5 i 6 €/m2).

D’altra banda, apareixen puntualment promocions de

rehabilitació d’edificis amb habitatges d’uns 60m2 de lloguer a preus que oscil·len entre els 350 i els 550 €
mensuals 9 . Aquest habitatges però, tampoc entren a formar part de l’oferta d’habitatge en aquest règim al
municipi perquè els llogaters que els ocuparan provenen d’una llista de persones interessades que els
promotors coneixen.
Aquests preus de referència són inferiors als registrats al conjunt de Catalunya el 2006 (779,8 €/mes) i als
dels municipis de fora de l’àmbit metropolità (695,5 €/mensuals). Estan molt per sota dels de l’àmbit
metropolità (810,9 €/mes) i encara més dels de Barcelona (876,3 €/mes).

8
9

Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 2006. Generalitat de Catalunya. Dpt. Medi Ambient i Habitatge.
Segons la informació proporcionada per la promotora Vallges.
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Identificació del producte més econòmic:

•

Es tracta d’un pis de segona mà, situat a la zona centre del municipi, amb un superfície per sota de la
mitja, de 66 m², i amb un preu també per sota del registrat pels habitatges d’aquesta mida: tant el total,
de 123.207 € com per m² de superfície útil situat en els 1.867 €/m².
Identificació del producte mig en plurihabitatge:

•

Es tracta d’un pis de segona mà, amb una superfície situada en la franja mitja amb 81 m², amb un preu
també similar al registrat pels habitatges d’aquesta franja: tant total, de 199.324 € com per m² de
superfície útil situat en els 2.461 €/m²,
Identificació del producte mig en unihabitatge:

•

Es tracta d’un casa entremitgera, amb un superfície de 151 m², i amb un preu total per sobre del
registrat en la franja d’habitatges de més de 120m² de superfície, ja que se situa en els 332.881 €. El
preu per m² també és superior al dels habitatges de major superfície ja que se situa en els 2.208 €/m².

Superfície
m2 útils
66
81
151

Tipologia
Identificació del producte més econòmic
Identificació del producte mig en plurihabitatge
Identificació del producte mig en unihabitatge

Pis
Pis
Casa

Preu total

Preu €/m2

123.207 €
199.324 €
332.881 €

1.867 €
2.461 €
2.208 €

Oferta d’habitatge d’obra nova
En els darrers 4 anys, hi ha hagut un increment important del ritme de construcció d’habitatges que es posa
de manifest especialment en els més de 200 d’habitatges iniciats entre el 2004 i 2005.
Tot i que no podem disposar del volum d’habitatges d’obra nova en venda actualment, sabem que el 2005
es van iniciar 246 habitatges (que suposen un 5,7% del volum d’habitatges censats l’any 2001). D’altra
banda, segons el resultat del treball de camp, actualment hi ha més d’una vintena de noves construccions
en marxa al municipi, situades majoritàriament a les noves àrees de creixement urbà, però també amb
algunes operacions al nucli antic (c/ Pont, per exemple) i de colmatació a la zona situada al nord de
l’Estació de RENFE.
El més significatiu però, a partir de les dades disponibles, ha estat l’increment d’habitatges iniciats des de
2001, acompanyat d’un fort increment del preu per m2: L’any 2000 es situava entorn dels 970 €/m2 mentre
en l’actualitat s’ha triplicat fins arribar als 3.000 €/m2.

Habitatges Acabats a Torelló 1996-2005

H a bi t a t g e s I ni c i a t s a To r e l l ó 19 9 6 - 2 0 0 5
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250

250
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200
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Font: Idescat, el abor aci ó pr òpi a.
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Font:Idescat, elaboració pròpia.
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Tot i la forta pujada dels preus, aquests es continuen situant per sota dels registrats al conjunt de
Catalunya l’any 2006 de 3.896 €/m2 i 397.392€ de preu mig per 102 m2 construïts. També són inferiors
als 4.262 €/m2 registrats a la conurbació de Barcelona (sense Barcelona ciutat)10.

1.5.3. L’oferta d’habitatge de protecció oficial o d’iniciativa pública.

Habitatges amb protecció oficial *

78

Habitatges de titularitat pública

2

Habitatges dotacionals públics

0

Habitatges d'inserció

0

Allotjaments d'acollida d'immigrants

0

habitatges cedits a l'administració pública *

8

Habitatges privats integrats en xarxes de mediació social

0

Habitatges en contractes de coopropietat

0

Habitatges privats de lloguer de prórroga forçosa *

212

Habitatges cedits en règim de masoveria urbana

0

Habitatges d'empreses per als treballadors

0

Habitatges de preu intermedi

0

Total

300

* Dades actualitzades s/ inventari del Pacte Nacional per a l'Habitatge Novembre 2008

En total Torelló disposa de 300 habitatges destinats a polítiques socials.

10

Op. cit.
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1.6 ANÀLISI DEL PLANEJAMENT VIGENT
1.6.1. Planejament territorial i urbanístic supramunicipal.
1.6.1.1. Planejament territorial
En el municipi de Torelló és d’aplicació el Pla Territorial General de Catalunya (PTGC). Està en elaboració
el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (àmbit de la Vall del Ges, Orís i Bisaura) i quan s’aprovi
tindrà efectes sobre la comarca d’Osona i en Torelló. Juntament amb aquest Pla s’ha redactat l’Agenda 21
del Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Pla de Carreteres de Catalunya de 1996, on es marca l'ordenació del sistema de carreteres, en el marc de
les directrius de l'ordenació territorial.
Plans sectorials:
El Pla d’infrastructures de transport de Catalunya (PTIC) 2006-2026, Pla on es preveu el desdoblament de
l’eix del Congost (C-17) entre Vic i Ripoll, formant un eix nord-sud conjuntament amb la construcció
prevista del nou túnel de Toses.

De les actuacions supramunicipals, la més important és la construcció de l’eix Vic Olot (C-37) prevista pel
Pla de Carreteres de Catalunya. Juntament amb el desdoblament de la C-17 des de Vic a Ripoll, suposen
una millora en la xarxa de comunicacions del municipi, però també poden suposar un impacte
mediambiental excessiu, tal i com queda palès a la diagnosi de l’Agenda 21 de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura. Aquestes actuacions són importants a l’hora de preveure les futures tendències demogràfiques del
municipi.
1.6.1.2. Planejament sectorial d’habitatge
No hi ha cap planejament sectorial d’habitatge aprovat.
1.6.2. Planejament urbanístic municipal
1.6.2.1. Característiques generals
El PGOU vigent va ser aprovat al 1999 (DOGC 20/12/99), i tenia com a objectius bàsics:
1. La disponibilitat de sòl necessari pel futur creixement de Torelló.
2. Millora de la qualitat de vida i de les condicions ambientals.
3. Adequar la xarxa viària als nous sectors de sòl urbanitzable previstos.
4. Fer un refós de totes les modificacions puntuals, estudis de detall, unitats d’actuació i les figures de
planejament aprovades fins el moment.
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1.6.2.2. Sòl urbà consolidat residencial
Per l’ordenació directa del sòl urbà es defineixen 10 zones, les quals han estat complementades amb un
gran nombre de subzones molt específiques per àrees concretes del sòl urbà. Els paràmetres urbanístics
son:
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- Potencial del sòl urbà directe
La detecció de solars vacants, qualificats amb un ús residencial, s’ha realitzat a partir de l’anàlisi del
parcel·lari (cadastre d’urbana 2006 facilitat per l’Ajuntament), del topogràfic 1/1000 (corresponent al 2006
facilitat per la Diputació) i de l’ortofoto també corresponent a aquesta data. Aquestes dades han estat
actualitzades gràcies a les llicències d’obra major concedides des de l’any 2004.

Per tal de valorar el potencial s’ha dividit el sòl urbà directe en àrees amb una qualificació urbanística
similar, i s’han aplicat els paràmetres marcats pel PGOU:

-

Zona A: li pertany una regulació d’alçada de PB+2PP. Amb aquest valor aplicat a l’ocupació de
l’edificació obtenim el sostre edificable. A aquest sostre s’ha aplicat una densitat equivalent a
100m²st/habitatge.

-

Zona D: Es permet fer bihabitatge, per tant es consideren 2 habitatges per parcel·la lliure.

-

Zona E: Per al càlcul s’ha tingut en compte les característiques de regulació de l’edificació a les
diferents zones (el nombre de plantes, que oscil·la de PB+1PP a PB+3PP, i la profunditat edificatòria
de les parcel·les) per tal d’obtenir el sostre edificable a les zones. A aquest sostre s’ha aplicat una
densitat equivalent a 100m²st/habitatge.

-

Zona G: té un coeficient d’edificabilitat neta d’1,5m2st/m2s i per tant la superfície de sostre total s’obté
de l’aplicació d’aquest coeficient al sòl qualificat com G. A aquest sostre s’ha aplicat una densitat
equivalent a 100m²st/habitatge.

-

Zona J: s’estableix una densitat màxima de 2hab/parcel·la en parcel·les amb una superfície equivalent
a dues parcel·les mínimes, per tant es considera 1 habitatge per parcel·la.

-

Zona K: li pertany una regulació d’alçada de PB+3PP. Amb aquest valor aplicat a l’ocupació de
l’edificació obtenim el sostre edificable. A aquest sostre s’ha aplicat una densitat equivalent a
100m²st/habitatge.

51

22/05 Pla Local d’Habitatge de Torelló

Octubre 2008

Resum del potencial en sòl urbà directe:
Qualificació
A

D

E

G

J
K
TOTAL

parcel.les
buides
17 par.
3 par.
14 par.
6 par.
1 par.
2 par.
8 par.
34 par.
32 par.
5 par.
6 par.
1 par.
9 par.
4 par.
4 par.
1 par.
33 par.
14 par.
29 par.
2 par.
225 par.

habitatges
potencials
149 hab.
6 hab.
28 hab.
12 hab.
2 hab.
4 hab.
44 hab.
146 hab.
76 hab.
48 hab.
57 hab.
5 hab.
48 hab.
23 hab.
11 hab.
17 hab.
33 hab.
14 hab.
29 hab.
98 hab.
850 hab.

sector
S7
S1
S5
S 16
S 18
S 20
S2
S4
S9
S 10
S 11
S 17
S3
S 13
S 14
S 15
S6
S8
S 12
S 19

A la vista dels plànols es pot afirmar que les dues àrees que presenten un potencial més alt de solars
vacants són el barri al nord de l’estació i la ronda del Puig, tot i que hi ha altres solars dispersos.
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1.6.2.3. Sòl urbà no consolidat i urbanitzable residencial.
Pel que fa als creixements residencials previstos es prioritza un tipus de creixement amb tipologies
d’unihabitatge, considerada en aquell moment la més adequada per a la demanda existent al municipi. Es
diversifica aquesta oferta preveient diverses tipologies unihabitatge (aïllades, en renglera, amb més o
menys pati, amb una o dues plantes,...).

Les àrees de creixement previstes pel PGOU són (la totalitat dels sectors de sòl urbanitzable són
considerats com a sòl urbanitzable programat):

Zones de creixement
Sòl Urbanitzable Programat
Nom

Superfície Aprof.

m2

Sòl Privat Hab/Ha

Edificabilitat

m2

Equipaments i
espais lliures

Vialitat

m2/m2

%

m2

%

Sòl Públic

m2

m2

2 El Castell I

137.082

0,45

61.687

33

0,45

18%

24.675

17%

23.304

47.979

3 El Castell II

34.330

0,45

15.449

33

0,45

20%

6.703

35%

12.179

18.882

4 Campaneria II

195.245

0,45

87.860

33

0,45

18%

35.144

17%

33.192

107.385

9 La Creu I

46.278

0,40

18.511

45

0,55

20%

9.256

40%

18.511

27.767

10 La Creu II

83.022

0,40

33.209

45

0,55

20%

16.604

17%

14.114

49.813

16

11 El Puig

Total sòl residèncial

13.161

0,43

5.659

509.118

0,43

222.375

222.286

0,52

115.448

0,35

0,47

18%

2.369

16%

2.159

7.502

19%

94.751

24%

103.458

259.327

35%

77.203

13%

29.631

106.834

1

Matabosch

5

La Campaneria

73.123

0,56

40.948

0,55

33%

23.965

11%

8.210

32.175

6

Mas les vinyes II

186.075

0,55

102.341

0,55

18%

33.494

17%

31.633

65.127

7

Carrer Guilleries

58.327

0,52

30.330

0,55

18%

10.499

17%

9.916

20.415

8

La Caseta
Total sòl industrial

Total sòl urb. programat

0,55

199.020

0,50

99.510

18%

35.824

17%

33.834

69.658

738.831

0,53

388.577

0,55

24%

180.984

15%

113.223

294.207

0,48

610.952

0,51

22% 275.735

19%

216.682

553.534

1.247.949

0,55

Es preveuen 10 unitats d’actuació:
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Unitats d'actuació
Nom

Sup.Total

Sòl Privat

Sòl d'ús Públic

m2

m2

m2

UA 1 F.F.C.C.

41.065

UA 2 Can Parrella
UA 3 Matagalls

Aprofitament

Ocupació

Edif.Bruta

16.566

24.499

0,40

0,19

0,48

20.842

4.728

16.114

0,23

0,11

0,33

26.732

16.916

9.816

0,63

0,40

1,13

UA 4 Tramuntana

20.382

5.709

14.673

0,28

0,15

0,46

UA 5 Pompeu Fabra

14.625

4.590

10.035

0,31

0,13

0,22

UA 6 El Pujolet

24.470

10.599

13.871

0,43

0,18

0,47

UA 7 Molí de Malianta

72.068

32.430

39.638

0,45

0,20

0,35

UA 8 El Puig

3.905

2.869

1.036

0,73

0,44

0,89

UA 9 La Bardissa

22.145

1.940

20.205

0,09

0,08

0,24

UA 10 Puigdassalit

4.033

685

3.348

0,17

0,07

0,70

250.267

97.032

153.235

0,37

0,19

0,53

Totals

Per últim es preveuen 5 Plans Especials:

Plans especials
Nom

Superfície (m2)

Aprofitament

Edificabilitat bruta

1- Vilaseca

20.275

0,65

0,30

2- La Coromina

62.211

0,30

0,20

3- Ges Centre

23.424

0,10

0,13

4- Espona

6.904

0,30

0,20

5- La Torrentera

6.531

0,45

0,65

119.345

0,36

0,30

Total plans especials

PE 1 Vilaseca: Referent a l’ampliació d’una indústria, a tocar del terme municipal de St. Vicenç de Torelló.
(L’ampliació es preveu en el terme municipal veí).
PE 2 La Coromina: Situada al sud-oest del nucli urbà (a les afores). Redistribució dels usos permesos i
frenar el procés de degradació en el que es troba l’àrea.
PE 3 Ges Centre: Situat a la llera dreta del riu Ges, es pretén la reordenació i urbanització de l’àrea
compresa entre els ponts del carrer del Pont i de Malianta. La majoria del Pla Especial és qualificat com a
equipaments i espais lliures, permetent una petita àrea per ubicar unihabitatges.
PE 4 Espona: Finca de propietat municipal on s’ha d’ordenat el parc urbà a protegir i una peça
d’equipaments.
PE 5 La Torrentera: Engloba els patis dels habitatges que donen a l’antic torrent, actualment canalitzat.
L’objectiu és permetre l’ordenació dels darreres de les finques que hi donen front, per tal de permetre
l’accés a les mateixes.
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Del 1999 al 2006. Desplegament del PGOU’99 i nivell de compacitat.
Des de l’aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació Urbana de 1999 s’han produït diverses
modificacions i l’execució de planejament derivat.
Modificacions del PGOU i aprovació de planejament derivat referents a àrees residencials (segons dades
aportades per la Direcció General d’Urbanisme):

Nom planejament derivat o modificació

Acord

DOGC

Habitatges dotacionals en sòl qualificat com
equipament. Finca Can Carrera).

27/04/2006

03/11/2006

PP 11

El Puig

17/01/2001

10/04/2001

PP 3

El Castell II

22/12/2005

04/04/2006

UA2

Can Parrela (PE)

13/12/2000

09/03/2001

UA3

Subsector 1 Matagalls

13/12/2000

09/03/2001

MPGOU

La resta de modificacions no suposen canvis substancials en les determinacions i objectius del Pla Local
d’Habitatge:

- MPGOU Parcel·les c/ Joan Deordal, 2-8.

- MPP Mas la Campaneria.

- MPGOU C/ Cul de Sac i polígon industrial

- MPP

carrer del Ter.
- MPGOU

supressió

Matabosch

proposta

nova

parcel·lació.
PE1,

Colònia

Vilaseca.
- MPGOU canvi qualif. urbanística filera

edificis carrer Rosa Sensat.

- PE Extracció àrids a Mas Riera.
- PE extracció àrids Riera de Tarradas.
- PE extracció i restauració àrids al Mas les

Gambires.

- MPGOU Usos zona J, residencial aïllada.

Tenint en compte aquestes modificacions s’ha estudiat l’estat de tramitació i execució del planejament
derivat i dels àmbits de gestió.
Per calcular el potencial d’habitatges que resten per consolidar en cada sector s’han utilitzat les dades dels
plans parcials aprovats i la informació aportada per l’Ajuntament en aquells sectors que no tenen un pla
parcial aprovat definitivament. El resum dels sectors de sòl urbanitzable residencial és:
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SECTORS DE CREIXEMENT
Castell I
Habitatges s/PP

480 hab.

Habitatges
s/ajuntament
HPO compra s/ dades
ajuntament

Campaneria
II

Castell II

La Creu I

93 hab.

El Puig

208 hab.
607 hab.

HPO lloguer

267 hab.

13 hab.

67

17

76

0

144

0

0

0

0

23

0

0

pendent de fer
MPPGO per
sostre per
tal de
habitatge amb
convertir a
protecció
pluri.

10% aprof.

La Creu II

Pla Parcial

definitiva

definitiva

Projecte d'urbanització

definitiva

definitiva

parcel.la
450m
alienada

bloc
plurifamiliar

inicial

definitiva

inicial

definitiva

definitiva

definitiva

Reparcel.lació

definitiva

definitiva

Urbanització

En execució

Executat

Tots els sectors de sòl urbanitzable han començat els tràmits d’aprovació dels respectius plans parcials,
únicament els sectors de la Campaneria II i la Creu II no estan en un estadi avançat de tramitació.
Per altra banda els sectors de La Creu I i d’El Puig estan amb les obres d’urbanització pràcticament
acabades, i en procés de consolidació de l’edificació.
Resten per consolidar la totalitat dels sectors de sòl urbanitzable residencial.
L’estat de tramitació dels sectors de sòl urbanitzable industrial és:

Num. S/
PGO

Nom

Tramitació

Urbanització

Consolidació

1

Matabosch

X

X

X

5

Campaneria

X

X

X

6

Mas les Vinyes II

7

Carrer Guilleries

8

La Caseta

X

56

22/05 Pla Local d’Habitatge de Torelló

Octubre 2008

Pel que fa a les unitats d’actuació:
UA1 FFCC

UA2 Can
Parrella

UA3
Matagalls

UA7 Molí de
UA4
UA5 Pompeu
UA6 Pujolet
Malianta
Tramuntana
Fabra

UA 9 La
Bardissa

UA8 Puig

UA10
Puigdassalit

41.065 m²s

20.842 m²s

26.732 m²s

20.382 m²s

14.625 m²s

24.470 m²s

72.068 m²s

3.905 m²s

22.145 m²s

4.033 m²s

4,11 Ha

2,08 Ha

2,67 Ha

2,04 Ha

1,46 Ha

2,45 Ha

7,21 Ha

0,39 Ha

2,21 Ha

0,40 Ha

Superfície

edificabilitat

0,48 m²st/m²s 0,33 m²st/m²s 1,13 m²st/m²s 0,46 m²st/m²s 0,22 m²st/m²s 0,47 m²st/m²s 0,35 m²st/m²s 0,89 m²st/m²s 0,24 m²st/m²s 0,70 m²st/m²s

sostre

19.711 m²st

6.878 m²st

30.207 m²st

9.376 m²st

3.218 m²st

11.501 m²st

25.224 m²st

3.475 m²st

5.315 m²st

2.823 m²st

Habitatges potencials

177 hab.

49 hab.

304 hab.

86 hab.

12 hab.

66 hab.

80 hab.

35 hab.

53 hab.

2 hab.

habitatges pendents
de consolidar

44 hab.

0 hab.

42 hab.

86 hab.

12 hab.

22 hab.

80 hab.

35 hab.

53 hab.

2 hab.

Projecte
d'urbanització

definitiva

definitiva

definitiva

definitiva

definitiva

Reparcel.lació

definitiva

definitiva

definitiva

definitiva

definitiva

Urbanització

Executada

Executada

Executada

Executada

Nivell de
consolidació

75%

100%

86%

67%

Per valorar el potencial de cada unitat s’han prioritzat les dades aportades per l’ajuntament i les dades
aportades pels plànols normatius del PGOU quan les de l’Ajuntament no eren concretades. En els casos
en que no es té informació ni de l’Ajuntament ni dels plànols normatius, s’ha aplicat una densitat de
100m²st/habitatge.
A les unitats d’actuació es poden executar encara 376 habitatges.
Pel que fa als Plans Especials (on es preveuen usos no industrials):

PE3 Ges Centre

PE4 Espona

PE5 La Torrentera

23.424 m²s

6.904 m²s

6.531 m²s

2,34 Ha

0,69 Ha

0,65 Ha

0,13 m²st/m²s

0,20 m²st/m²s

0,65 m²st/m²s

3.045 m²st

1.381 m²st

4.245 m²st

habitatges (densitat
100m²st/habitatge)

30 hab.

14 hab.

42 hab.

Habitatges s/plànol

5 hab.

Potencial aproximat

5 hab.

Superfície
edificabilitat
sostre

equipaments
0 hab.

accés a parcel.les
actuals
0 hab.
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Cap dels PE han estat tramitats, amb tot, no tenen un gran potencial d’habitatges. Únicament el PE3 Ges
Centre permet consolidar 5 parcel·les unihabitatge segons l’aplicació de la normativa del PGOU.
La resta dels PE únicament poden contenir més potencial en matèria d’habitatge si es fes una modificació
del PGOU per tal de transformar l’aprofitament actual en sostre residencial.
1.6.2.4. Sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics
L’actual planejament no disposa d’aquest sistema.
1.6.2.5. Potencial total d’habitatges protegits i socials
El patrimoni municipal de sòl residencial possibilitarà les següents actuacions en matèria d’habitatge amb
protecció oficial:
ACTUACIONS D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL
nº

nom

1

PP La Creu I
(INCASOL)

PROMOCIONS FUTURES

2

compra

24 hab.

total
total per àrea
actuació
24 hab.

El Castell I (Solar 179 Fundació FBS)

24 hab.

24 hab.

El Castell I (Solar 180 Fundació FBS)

24 hab.

24 hab.

El Castell I (Solar 184 INCASOL)

24 hab.

Notes

24 hab.

72 hab.

24 hab.

pendent proj. Edificació

17 hab.

17 hab.

Pendent Mod. Puntual PP
x passar a plurifamiliar

24 hab.

24 hab.

dotacionals

76 hab.

76 hab.

76 hab.

La Creu II (bloc aïllat 1)

46 hab.

*1

La Creu II (bloc aïllat 2)

32 hab.

*1

La Creu II (bloc lineal)

66 hab.

*1

3

El Castell II

4

La Carrera

5

La Campaneria II

6

lloguer

17 hab.
24 hab.

127 hab.*1

Pendent PP

Pendent PP

*1 – Al secto r de crei xement de la Cre u II es pre veuen segons les dades de l’Ajuntament 144 habitatges
amb protecció, amb un sostre de cessió equivalent a 9.455m²st, el que d onaria una mitja per habitatge de
65,6m²st con struïts/habitatge. Es co nsidera més co rrecte una d ensitat d ’habitatges equi valent a 75m²st
const./habitatge amb protecció, del que en resultaria un total de 127habitatges possibles.

Es preveu la transformació de la peça d’equipaments situada al final del carrer Camí Nou de Can Parrella a
habitatge dotacional, on es preveu la construcció de 24 habitatges (La Carrera).
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El total d’habitatges amb protecció previstos per l’Ajuntament és de 340 habitatges, equivalent a un 14%
del total d’habitatges potencials del municipi. 72 d’aquests 340 habitatges es preveuen de lloguer.

Situació dels habitatges amb protecció previstos
140 hab.

127 hab.

120 hab.
100 hab.
76 hab.

72 hab.

80 hab.
60 hab.
40 hab.

24 hab.

24 hab.

17 hab.

20 hab.

II

II

re
u
C
La

ne

La

C

La

am
pa

C

ria

ar
re
ra

II
ll
as
te
El
C

El
C

La

C

as
te

re
u

ll

I

I

0 hab.

En aquests moments s’estan redactant o es té previst redactar dues modificacions puntuals del PGOU en
els àmbits del Pla Especial Espona i a l’àrea anomenada Mas les Vinyes III.
En el cas del PE Espona la MPPGOU preveu la construcció de 15 habitatges amb protecció oficial.
Mas les Vinyes III serà un sector de creixement industrial on es preveu la construcció d’una petita peça
residencial que aculli 30 habitatges amb protecció oficial (en règim de venda).

Per tant, el nombre tota l d’habitatges amb protecció previstos s’amplia en 45, fent un total de 385
habitatges amb protecció previstos.

Al potencial aquí analitzat s’han tingut en compte els diferents convenis establerts entre l’Ajuntament i els
diferents organismes supramunicipals per la construcció d’habitatges amb protecció, així com la informació
aportada per l’Ajuntament. Independentment d’aquesta dada, els diferents sectors hauran de complir
les reserv es mínimes per habita tge amb protecc ió marcades per la legis lació urbaní stica v igent,
segons sigui el seu estat de tramitació.
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- Potencial total del PGOU’99

POTENCIAL D'HABITATGES
Sectors de creixement

1.668 Habitatges

Unitats d'Actuació

376 Habitatges

Plans Especials

5 Habitatges

Sòl Urbà directe

850 Habitatges

TOTAL

2.899 Habitatges

Segons dades de l’Ajuntament al municipi de Torelló hi han 5.429 habitatges, per tant considerant els 2.899
habitatges potencials resultants de l’execució del PGOU’99, es pot arribar a un sostre màxim d’habitatges
equivalent a uns 8.328 habitatges totals.
146 hab.

149 hab.

160 hab.

potencial del sòl urbà directe

98 hab.

140 hab.

29 hab.

14 hab.

33 hab.

17 hab.

11 hab.

23 hab.

48 hab.

5 hab.

4 hab.
S 20

44 hab.
2 hab.

20 hab.

S 18

6 hab.

40 hab.

12 hab.

60 hab.

28 hab.

80 hab.

48 hab.

100 hab.

57 hab.

76 hab.

120 hab.

S 19

S 12

S8

S6

S 15

S 14

S 13

S3

S 17

S 11

S 10

S9

S4

S2

S 16

S5

S1

S7

0 hab.

potencial

1.6.3. Altres plans i projectes amb incidència en l’habitatge
No es té constància de cap altre pla i projecte amb incidència en l’habitatge.
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1.7. RECURSOS I INSTRUMENTS MUNICIPALS EN MATÈRIA D’HABITATGE
1.7.1. Organització i recursos dedicats a polítiques d’habitatge
S’intenta en aquesta anàlisi posar de manifest l’estat econòmico-financer de l’Ajuntament de Torelló, la
seva capacitat de generar recursos, el marge d’endeutament existent, així com la salut financera de
l’ajuntament, per tal d’avaluar les possibilitats financeres dels programes d’inversions urbanístiques
municipals.
Els quadres que segueixen s’han obtingut a partir de la informació facilitada pel mateix Ajuntament de les
liquidacions dels pressupostos municipals que van del 2002 al 2006; s’ha de tenir en compte que les xifres
d’aquest últim exercici encara no són les que corresponen a la liquidació definitiva, no tancat encara aquest
estat en el moment de fer aquesta anàlisi. S’han considerat els continguts esmentats en la Llei 39/1988
reguladora de les Hisendes Locals, les seves posteriors modificacions i el seu text refós aprovat per Reial
Decret 2/2004, de 5 de març.
Per una major utilitat de l’anàlisi les dades del treball es presenten en termes reals per facilitar les
comparacions interanuals i deduir els paràmetres de comportament de la hisenda municipal i eliminar així
l’efecte inflació. Així, doncs, totes les xifres han estat deflactades mitjançant el deflactor del PIB a
Catalunya a preus de mercat, amb base 100 a l’any 1995, que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya.
L’informe se centra en les variables generalment acceptades a l’hora d’avaluar el grau de sanejament,
solvència i marge de maniobra de la hisenda municipal. Partint, doncs, d’aquesta base s’analitza :
•

L’equilibri pressupostari corrent (evolució de l’ingrés i despesa corrent)

•

La capacitat d’autofinançament (l’estalvi brut i l’estalvi net)

•

El nivell de finançament aliè i el marge de maniobra de concertar nou finançament (càrrega
financera i endeutament)

•

La inversió realitzada i les seves fonts de finançament

•

Les inversions en urbanisme
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La política inversora en urbanisme ( 2002-2006)
Finalment analitzarem les inversions en urbanisme, en el mateix període que estem considerant del 2002 al
2006, analitzant al mateix temps el pes que tenen en el conjunt de les inversions reals totals i tenint en
compte la situació financera de l’Ajuntament la possibilitat o no de complir amb programes importants en
habitatge i sòl. Seguirem la mateixa metodologia de treballar amb valors monetaris reals utilitzant el
deflactor del PIB amb base igual a 100 per 1995. En el següent quadre es detalla la inversió total en
urbanisme.

Milers d’euros 2002
Total

2003
557,0

2004
951,8

2005
574,6

2006
701,9

783,1

*Euros en valors reals. Pressupost 2006 no liquidat.
Font: Informació Municipal

Hi ha algunes petites diferencies respecte a l’observat pel total del capítol 6. En urbanisme no es detecta la
relaxació que comentàvem pels anys 2004 i 2005, encara que si hi ha una baixa pel primer dels dos anys
esmentats. Sembla, encara que s’hauria de considerar una sèrie d’anys més llarga, que en l’àmbit
d’urbanisme hi ha una certa estabilitat en el moviment inversor, almenys es més estable que en la resta de
capítols. Hi ha una correspondència total en la punta més alta que correspon a l’exercici del 2003, la
recuperació que comentàvem de la inversió al 2006 també es dona en el cas d’urbanisme, però no amb
tanta intensitat.
En el següent quadre es mesura la inversió en urbanisme respecte a la de la Inversió Real

Inversió en Urbanisme/Inversió Real (en percentatges)

2002

2003
32,6%

2004
54,6%

2005
52,1%

2006
66,4%

40,9%

*Percentatges obtinguts a partir de valors reals. Pressupost 2006 no liquidat
Font: Informació Municipal

Malgrat que les xifres del 2006 no s’han d’entendre com a definitives no sembla lògica la pèrdua de pes
que la inversió urbanística ha tingut respecte al total de la inversió real. Potser una situació conjuntural i de
cara als propers anys es recupera el protagonisme d’urbanisme en el conjunt de les inversions, un
percentatge a l’entorn del 65-70% es podria considerar com a correcte.
Finalment relacionarem la inversió en urbanisme amb el total del capítol 6 més les Transferències de
Capital i els Actius Financers, és a dir mesurar la despesa en urbanisme respecte al total de l’esforç
inversor no només aquell que afecta a la compra d’actius reals.
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Inversió en Urbanisme/Total Esforç Inversor (en percentatges)
2002

2003
32,2%

2004
54,1%

2005
51,4%

2006
61,3%

34,8%

*Percentatges obtinguts a partir de valors reals. Pressupost 2006 no liquidat.
Font: Informació Municipal

Des de gener de 2008 l’Ajuntament disposa d’una Oficina Local d’Habitatge, localitzat a la planta baixa del
mateix Ajuntament.
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1.7.2. Patrimoni municipal de sòl i habitatge

Patrimoni Municipal de sòl residencial
nº

nom

qualificació

1

PP La Creu I
(INCASOL)

bloc aïllat

1.003 m²s

1.900 m²st

El Castell I (Solar 179 Fundació FBS)

bloc aïllat

1.503 m²s

1.890 m²st

El Castell I (Solar 180 Fundació FBS)

bloc aïllat

1.276 m²s

1.890 m²st

El Castell I (Solar 184 INCASOL)

bloc aïllat

1.277 m²s

2.520 m²st pendent proj. Edificació

3

El Castell II

cases en filera

4

La Carrera

equipament

1.095 m²s

1.264 m²st

5

La Campaneria II

plurifamiliar

8.619 m²s

8.688 m²st

La Creu II (bloc aïllat 1)

bloc aïllat

983 m²s

3.089 m²st

La Creu II (bloc aïllat 2)

bloc aïllat

668 m²s

2.106 m²st Pendent PP

La Creu II (bloc lineal)

bloc lineal

2.292 m²s

4.260 m²st Pendent PP

2

6

superfície

719 m²s

sostre

Notes

Pendent Mod. Puntual PP x

1.625 m²st passar a plurifamiliar

Patrimoni municipal del sòl (urbanitzable i no residencial)
nº

nom

1

PP La Caseta

2

PP Guilleries

qualificació

superfície

sostre

sòl industrial

4.845 m²s

5.669 m²st

sòl industrial

6.809 m²s

6.809 m²st

sòl industrial

3.033 m²s

3.208 m²st

Notes

Entre mitgeres
pendent
desenvolupar

Patrimoni municipal habitatge
nº

nom

Notes

1

Edifici Correus

per reformar
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La totalitat del patrimoni municipal de sòl prové de la cessió del 10% d’aprofitament mig dels diferents
sectors de sòl urbanitzable, a excepció de l’edifici de correus.
Dels sectors industrials manquen les cessions corresponents al 10% d’aprofitament mig del sector Mas les
Vinyes II.
1.7.3. Actuacions públiques desenvolupades en matèria d’habitatge
Segons les dades aportades per l’Ajuntament, fins ara es disposa de 43 habitatges de protecció pública, 35
de compra, i 8 de lloguer, i disposa de 2 habitatges de titularitat pública.

Els 35 habitatges de compra estan ubicats al carrer Congost Vallespir, al 1998-1999, per mitjà de la
fundació Família i Benestar Social.

Els 8 habitatges de lloguer estan situats al carrer Capsavila, per mitjà de l’INCASOL.

Els dos habitatges de titularitat pública són utilitzats com a habitatge temporal vinculats a l’àrea de benestar
social.
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2. DIAGNOSI
2.1. PROBLEMÀTICA D’ACCÉS A L’HABITATGE I AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS D’HABITATGES.
2.1.1. Accés a l’habitatge. La demanda exclosa.
•

Accés a un habitatge de lloguer:

Considerant que el preu mig del lloguer es situa entorn els 300-550€/mensuals (considerem 400€/mes com
a lloguer de referència) i que es destinin com a màxim el 40% dels ingressos familiars a l’habitatge, d’acord
amb les dades de distribució de renda disponibles com a mínim un 14,3% de les llars queden excloses ja
que es troben per sota dels 1.002€/mensuals.
•

Accés a un habitatge de segona mà de superfície mitja.

Tenint en compte que la superfície mitja dels habitatges és d’entre 60 i 89m2, prenem com a referència un
habitatge de 75 m2; Aplicant el preu mig de 2.584€/m2, el preu total de l’habitatge seria de 193.800€.
Aplicant el càlcul d’una hipoteca estàndard 11 en les condicions actuals (4,5% d’interès) pel 100% del valor
del pis en 30 anys, la quota inicial resultant és de 1.022,67€ mensuals.
La despesa mensual de 1.022,67 €/mes, considerant que l’esforç pel pagament de l’habitatge sigui com a
màxim del 40% dels ingressos familiars, exclou al 65,7% de les llars , és a dir, aquelles que tenen uns
ingressos mensuals inferiors als 2.557€.
•

Accés a un habitatge d’obra nova

L’increment en la construcció de nous habitatges que s’ha donat en els darrers anys no ha significat una
moderació dels preus. A partir de les mostres recollides en l’estudi de mercat de l’habitatge, el preu de
l’habitatge nou es de 2.979€/m2.
Malgrat això, donat que apareixen darrerament tipologies de menor superfície, el preu total dels habitatges
nous pot ser inferior al dels de 2a mà.
Un habitatge de 62m2 val entorn els 184.698€ aplicant les condicions d’una hipoteca pel 100%, la quota
mensual de l’hipoteca resultant és de 974,64€.
En aquest cas queden excloses de la demanda solvent totes aquelles llars que no assoleixen els 2.437€
mensuals. D’acord amb la informació sobre distribució de renda familiar, queden excloses el 65,7% de les
llars, aquelles que estan per sota dels 2.437€ mensuals.
Avaluació de l’accessibilitat a l’habitatge amb protecció
•

Accés a un habitatge de lloguer protegit

11

Simulació d’hipoteques de la Caixa, www.lacaixa.es , 5 /01/2007
http://portal2.lacaixa.es/PrestecsHipotecaris/Simulacio/PH_Simulacio_Primer/1,3264,1,00.html
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La distribució d’ingressos de les llars posa de manifest només un 0,7% de les llars que queden excloses de
l’accés als habitatges protegits de lloguer a 30 anys (la modalitat més econòmica). Com a model per fer el
càlcul s’ha utilitzat un habitatge de 60m2, considerant que en el període de temps es pugui donar la
formació i/o ampliació de la llar. Aquestes llars serien les susceptibles d’accedir a habitatges dotacionals.
D’altra banda, respecte les altres modalitats d’habitatge de lloguer, la demanda exclosa es situa en el 3%.
En aquests casos, la reducció de la superfície comporta una reducció de la proporció de llars excloses.
D’acord amb la distribució per ingressos, la proporció de llars més susceptible d’accedir a aquest tipus
d’habitatge es situa en el 23% (llars entre 501 i 1.252€).
•

Accés a un habitatge protegit compra règim especial

Aplicant el nivell de preus màxims de la zona C en la que es troba Torelló (1.172,08€/m2), el preu unitari
d’un habitatge protegit de règim especial de 70m2 seria de 82.045,60€. Aplicant les condicions de
finançament hipotecari estàndard a 30 anys, pel 100% del valor de l’habitatge, la quota mensual resultant
seria de 458,15€. Aquesta quota exclouria el 23,2% de les llars, aquelles amb un nivell d’ingressos per
sota dels 1.145,38€ .
Per fer una aproximació a la proporció de llars susceptibles d’accedir a aquest tipus d’habitatge hem
considerat que estaran formades per 2 membres, amb uns ingressos màxims de 2,5 vegades l’IPREM
(19.548,21anuals, 1.629€ mensuals). D’altra banda, s’ha considerat susceptible d’aquest tipus d’habitatge
les llars que es troben entre 1,5 i 2,5 vegades l’IPREM, el que significa, aproximadament entre 1.000 i
1.600€ mensuals, donat que per sota el llindar dels 1.000€ seria molt difícil fer front a una compra.
Així, d’acord la distribució per ingressos, el 21% de les llars serien susceptibles d’acollir-se a aquest tipus
d’habitatge protegit.
Famílies 2 membres entre 1,5 a 2,5 vegades IPREM
(entre 1.000 i 1.600€ /mensuals )

•

%
21,10

Accés a un habitatge protegit de compra en règim general

Aplicant el nivell de preus màxims d’HPO en règim general de la zona C (1.339,52€/m2), el preu unitari
d’un habitatge protegit de règim general de 75m2 seria de 100.464,00€. Aplicant les condicions de
finançament hipotecari estàndard a 30 anys, pel 100% del valor de l’habitatge, la quota mensual resultant
seria de 561,00€. Aquesta quota exclouria el 35,4% de les llars, aquelles amb un nivell d’ingressos per
sota dels 1.402,50€ .
Per fer una aproximació al percentatge de llars susceptibles d’accedir a aquest tipus d’habitatge, també
s’ha considerat una llar tipus de 2 membres, amb uns ingressos màxims de 5,5 vegades l’IPREM (43.006 €
anuals, 3.584€ mensuals). Considerant que les llars que més s’adequarien a aquest règim d’habitatge
protegit serien les que es trobessin entre 2,5 i 5,5 vegades l’IPREM d’ingressos, és a dir entre 1.600 i
3.500€/mensuals que representen el 46%.
Famílies 2 membres entre 2,5 i 5,5 vegades IPREM
(entre 1.600 i 3.500€ /mensuals )

%
46,05
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Accés a un habitatge protegit de preu concertat

Aplicant el nivell de preus màxims de la zona C per HPO de preu concertat (1.506,96 €/m2), el preu unitari
d’un habitatge protegit de règim especial de 80m2 seria de 120.556,80€. Aplicant les condicions de
finançament hipotecari estàndard a 30 anys, pel 100% del valor de l’habitatge, la quota mensual resultant
seria de 673,21 €. Aquesta quota exclouria el 47,5% de les llars, aquelles amb un nivell d’ingressos per
sota dels 1.683,03€.
Per avaluar el potencial de llars que podrien acollir-se a aquest tipus d’habitatge amb protecció hem
considerat aquelles llars amb un nivell d’ingressos superior a 5,5 vegades l’IPREM, que no poden accedir a
l’habitatge de règim general però que també tenen dificultats per accedir a l’oferta d’habitatge lliure. S’ha
considerat una llar tipus de 2 membres, amb uns ingressos màxims de 6,5 vegades l’IPREM, que és el
màxim per accedir als habitatges d’aquest règim (50.825,35€ anuals i 4.235,45€ mensuals).
En aquest cas que les llars susceptibles d’aquest tipus d’habitatges serien les que es situen entre 5,5 i 6,5
vegades l’IPREM d’ingressos màxims, és a dir, aquelles entre els 3.500 i els 4.200€ €/mensuals que
representen el 3,75% de les llars.
Famílies 2 membres entre 5,5 i 6,5 vegades IPREM
(entre 3.500 i 4.200€ /mensuals )

Tipologia habitatge Superfície útil
Lloguer protegit
30 anys
25 anys
10 anys
Venda protegida Zona C
Règim especial
Règim general
Concertat
Mercat lliure
Lloguer
Compra 2a mà
Compra Obra nova

preu m2

preu total

%
3,75

Cost mensual

Ingressos
mínims

% Llars
excloses

167,40 €
215,05 €
245,60 €

418,50 €
537,63 €
614,00 €

0,7
3,0
3,0

82.045,60 €
100.464,00 €

458,15 €
561,00 €

1.145,38 €
1.402,50 €

23,2
35,4

1.506,96 €

120.556,80 €

673,21 €

1.683,03 €

47,5

5,71 €
2.584,00 €
2.979,00 €

193.800,00 €
184.698,00 €

400,00 €
1.022,67 €
974,64 €

1.000,00 €
2.556,68 €
2.436,60 €

14,3
65,7
65,7

60
55
40

2,79
3,91
6,14

70
75

1.172,08 €
1.339,52 €

80
70
75
62

Actualitzat, 22/10/2007
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2.1.2. Necessitats d’habitatges.
Per calcular la demanda exclosa, s’han tingut en compte els següents paràmetres i referències:
-

L’estudi de projeccions demogràfiques, a partir del qual es va establir una necessitat de 110 noves
/llars anuals en els propers 6 anys de desenvolupament del PLH.

-

El potencial total de nou habitatge d’acord amb el planejament vigent municipal que es xifra en
2.899 nous habitatges.

-

L’habitatge amb protecció previst en el planejament actual i pendent d’adjudicar, que es situa en
els 385 habitatges, en diferents modalitats pendents de concretar definitivament

Per establir el volum aproximat de demanda exclosa, el primer que s’ha fet ha estat descartar la demanda
d’habitatge per aconseguir una millora de la qualitat residencial, donat que és la demanda més solvent.
D’acord amb les entrevistes amb els agents immobiliaris i financers, aquesta representa el 20% de la
demanda total.
Això significa que de les 110 noves llars que les projeccions demogràfiques preveuen que es creïn cada
any, el 20%, és a dir, 22, seran resultat de la millora d’habitatge, quedant la resta de la demanda,
principalment de primer habitatge, en 88 habitatges anuals.
Segons els agents entrevistats, la demanda exclosa 12 es situa en el 68% i la solvent en el 32% i es
distribueix de la manera següent:
Distribució de la demanda de primer habitatge (88 llars anuals)

Solvent

28

Exclosa

60

Distribució de la demanda de primer habitatge (88 llars
anuals)

Solvent
32%
Exclosa
68%

Solvent

Exclosa

12

No podem comparar aquest percentatge de població exclosa del mercat d’habitatge lliure amb àmbits superiors
perquè la metodologia utilitzada en els informes del Departament d’Habitatge de la Generalitat, es basa en les dades
de l’Enquesta Trimestral del Cost Salarial de l’INE, utilitzat pel càlcul del percentatge dels ingressos que s’ha de
destinar a pagar l’habitatge (accessibilitat econòmica).
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Càlcul de necessitats d’habitatge amb protecció
-

Per tal que el 68% de les 88 noves llars que es preveu es creïn cada any siguin protegides calen
60 habitatges l’any amb protecció, que en els 6 anys del PLH sumen 360.

-

Donat que el nombre previst d’habitatges amb protecció pendents d’adjudicar és de 385, no caldria
incrementar l’oferta d’habitatge amb protecció. Aquests habitatges representarien el 13% del
potencial total de nous habitatges (2.899). Tot i això, caldrà preveure alguna actuació per distribuïr
aquest potencial pel nucli urbà, ja que l’oferta prevista únicament es concentra en els sectors de
creixement.

Pel que fa a la distribució de les necessitats d’habitatge protegit, s’ha comparat el cost econòmic de les
diferents tipologies d’habitatge lliure i protegit amb una estimació dels ingressos de les llars de Torelló. La
distribució per trams d’ingressos es basa en la definida pel conjunt de la comarca d’Osona en la darrera
Enquesta Metropolitana disponible (any 2000). Alguns dels trams de renda s’han desagregat per tal de
poder calcular més acuradament la proporció de llars excloses de cadascuna de les modalitats d’habitatge:

Estimació de la distribució d'ingressos
mensuals de les llars
Osona

euros/mensuals

Estimació de la distribució d'ingressos
mensuals de les llars
Torelló (% llars)

euros/mensuals

Menys de

125

0,0

Menys de

125

0,0

125
250
501
751
1.002
1.252
1.753
2.129
2.504
3.506
Més de

250
501
751
1.002
1.252
1.753
2.129
2.504
3.506
4.508
4.508
NS/NC

0,0
0,7
4,6
9,0
9,0
24,3
9,1
9,1
15,7
5,0
2,5
11,1

125
250
501
626
751
1.002
1.252
1.503
1.753
2.129
2.504
3.506

250
501
626
751
1.002
1.252
1.503
1.753
2.254
2.504
3.506
4.007

0,0
0,7
2,3
2,3
9,0
9,0
12,2
12,2
9,1
9,1
15,7
2,5

4.007
4.257
Més de

4.257
4.508
4.508

1,3
1,3
2,5

NS/NC

11,1

Font: Enquesta de la Regió Metropolitana de
Barcelona, 2000. Valors per Osona.
Elaboració pròpia.
*Considerem que els percentatges es
reparteixen de manera uniforme
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Aproximació inicial a la distribució del tipus d’habitatge amb protecció segons les necessitats detectades:

Repartiment de l'habitatge amb protecció
% respecte el
total 1a
residència
solvent
HPO concertat

Proposta de
distribució

nombre
d'habitatges
respecte 360
HPO

32,0%
3,4%

5,0%

18

HPO règim general

30,6%

45,0%

162

HPO règim especial

10,2%

15,0%

54

HPO lloguer

21,1%

31,0%

112

2,7%

4,0%

14

100,0%

100,0%

360

HPO lloguer dotacional
TOTAL

Distribució de l’habitatge amb protecció:

35% d’habitatge en règim de lloguer
-

3 - 5% d’habitatge dotacional públic destinat a aquelles llars que queden excloses de l’accés a
l’habitatge de lloguer protegit.

-

31% d’habitatge de lloguer protegit en les diferents modalitats per donar a resposta a les necessitats
d’habitatge de les llars que per nivell d’ingressos són més susceptibles a accedir a aquest règim, però
també per incrementar el volum d’oferta d’habitatge de lloguer que doni resposta a la demanda
d’habitatge en aquest règim al municipi.

60% d’habitatge amb protecció de venda (règim especial i general)
-

15% de règim especial, destinat a aquell grup de llars amb ingressos entre 1,5 i 2,5 vegades l’IPREM.

-

45% de règim general, destinat a llars amb ingressos entre 2,5 i 5,5 vegades l’IPREM.

5% d’habitatge amb preu concertat
-

En el mercat d’habitatge de Torelló, els mecanismes de reducció de superfície per reduir el preu total
dels habitatges nous i així maximitzar el potencial de compradors, han afavorit que els preus de l’obra
nova (si per habitatges més reduïts) no s’allunyin gaire dels d’habitatges de preus concertats.

-

Aquesta oferta aniria dirigida a aquelles llars que queden excloses de l’habitatge protegit de règim
general però també del mercat lliure.

-

Cal dir però, que en el cas de Torelló, el fet que els preus totals entre els preus de mercat i els protegits
siguin relativament propers, fa que la proporció d’habitatge de preu concertat sigui molt reduïda.
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Distribució de la demanda de l'habitatge de 1a residència

2,7%
HP Lloguer
Dotacional

21,1%

HP Lloguer

10,2%
Exclosa

68%

Solvent

HP Règim
Especial
HP Règim
General
HP Concertat

30,6%

3,4%

Solvent
32%

32,0%
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2.2. PROBLEMÀTICA I NECESSITATS EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ

Als estudis realitzats sobre el parc d’habitatges existents no es detecta una problemàtica concreta pel que
fa al seu estat de conservació, en canvi sí que es detecta una certa problemàtica pel que fa a la manca de
condicions d’accessibilitat, i en concret la manca d’ascensors.
Tot i això, cal tenir en compte que les dades analitzades parteixen del Cens de Població i Habitatge de
2.001, i per tant poden ser obsoletes. Aquestes dades, i en concret la problemàtica d’accessibilitat, han
estat contrastades amb la percepció que té l’Ajuntament sobre aquestes problemàtiques. D’aquestes
converses se’n dedueix que des del 2001 s’ha produït una forta renovació de la trama urbana existent, molt
vinculada amb petites operacions públiques de revitalització concentrades en l’àrea de nucli antic, i per tant
les dades han quedat obsoletes.

Amb tot es preveuen dues actuacions que tot i restar fora de les actuacions mínimes per tal d’assolir els
objectius marcats pel present PLH, pretenen posar les bases per poder aprofundir en l’estudi d’aquestes
problemàtiques, si bé amb dues òptiques diferents:

-

Pel que fa a la millora en l’accessibilitat dels habitatges existents, l’actuació 19 preveu un estudi
aprofundit d’aquesta problemàtica que permeti delimitar i situar els habitatges que realment
pateixen aquesta manca d’accessibilitat, i poder preveure actuacions concretes dirigides a millorar
aquesta situació.

-

Pel que fa a la necessitat de millorar l’estat de conservació del parc d’habitatges, tot i que no es
detecta una problemàtica concreta, es preveu la possibilitat que l’Oficina Local d’Habitatge pugui
actuar en parcel.les concretes en les que es detecti un estat de conservació deficient, per mitjà de
l’actuació 18.
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2.3. COHERÈNCIA ENTRE PLANEJAMENT I NECESSITATS D’HABITATGE.
L’estudi de projeccions demogràfiques, estableix una necessitat de 663 habitatges en els propers 6 anys
de desenvolupament del PLH, equivalents a 110 noves /llars anuals en els propers 6 anys de
desenvolupament del PLH.
L’execució del PGOU’99 permet un augment de 2.899 habitatges, per tant permet arribar a un sostre
màxim d’habitatges equivalent a uns 8.328, d’aquests, 357 es contemplen amb algun tipus de protecció.
Potencial del PGO'99
1.800 Habitatges
1.600 Habitatges

200 Habitatges
0 Habitatges

Sectors de creixement

Unitats d'Actuació
Hab. Pot.

Plans Especials

24 HPO

400 Habitatges

850 Habitatges

600 Habitatges

5 Habitatges

800 Habitatges

376 Habitatges

1.000 Habitatges

333 HPO

1.200 Habitatges

1.668 Habitatges

1.400 Habitatges

Sòl Urbà directe

HPO

Per tant, el PGO dóna resposta a les necessitats d’habitatge dels pròxims 6 anys.

Consideracions fetes en el càlcul del potencial de l’actual PGO:
El sòl urbà directe.
Les àrees plurihabitatge es concentren en el centre del nucli urbà, mentre que les àrees unihabitatge
tendeixen a situar-se a la perifèria.
Cal tenir en compte que el creixement previst en sòl urbà consolidat és molt lent i que probablement
mai acabarà de colmatar-se l’edificació. Amb tot aquesta anàlisi permet detectar les àrees d’oportunitat
on ubicar possibles actuacions d’adquisició per part de l’Ajuntament de parcel·les subedificades, i
possibilitar una política activa d’habitatge en les àrees més antigues del nucli. El potencial de
creixement del sòl urb à directe es concentra e n aque stes àrees, sobretot en les à rees d e la
ronda del Puig i del nord de l’estació.
El sòl urbà directe del municipi pot aixoplugar encara un creixement equivalent a 850 habitatges.
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Les àrees industrials queden segregades de la trama urbana residencial, situant-se a la perifèria del
nucli urbà, a excepció d’unes petites peces industrials que resten en contacte directe amb l’àrea
residencial. El PGOU’99 manté aquesta situació qualificant les parcel·les esmentades com a L –
Solars d’ocupació singular amb indústria aïllada, permetent una barreja d’usos no desitjable.
Les unitats d’actuació.
Les UA suposaran un augment d’habitatges de 376 habitatges, sobretot a la UA Tramuntana i a UA7
Molí de Malianta. No es preveu cap habitatge amb protecció.
Les unitats d’actuació que no han començat els tràmits d’aprovació són:
-

UA4 Tramuntana

-

UA5 Pompeu Fabra

-

UA8 Puig

-

UA9 La Bardissa

-

UA10 Puigdassalit

D’aquestes unitats la UA4 Tramuntana i la UA9 La Bardissa tenen més possibilitats d’aixoplugar algun
escreix d’aprofitament que permeti la incorporació d’habitatges amb protecció al seu intern, donades la

42 hab.

seva implantació i característiques.

350 hab.
300 hab.

200 hab.

44 hab.

250 hab.

150 hab.

44 hab.

53 hab.

2 hab.

49 hab.

35 hab.

133 hab.
50 hab.

12 hab.

86 hab.

100 hab.

80 hab.

22 hab.

262 hab.

Habitatges consolidats

UA10
Puigdassalit

UA 9 La Bardissa

UA8 Puig

UA7 Molí de
Malianta

UA6 Pujolet

UA5 Pompeu
Fabra

UA4 Tramuntana

UA3 Matagalls

UA2 Can Parrella

UA1 FFCC *1

0 hab.

habitatges pendents de consolidar
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Els Plans Especials.
Resten per tramitar i consolidar la totalitat dels Plans Especials.
D’aquests, s’ha anul·lat el PE de Vilaseca, i el PE de la Coromina preveu únicament endreçar usos
industrial en sòl no urbanitzable.
Dels restants únicament es preveu un increment de 5 habitatges al PE Ges Centre, tot i que
l’aprofitament previst podria aportar més habitatge. Amb tot entre els tres Plans Especials disposen
d’un sostre total de 8.671m²st, dedicat sobretot a equipaments i edificacions auxiliars de les
parcel·les que configuren el PE5 La Torrentera, aprofitament que podria ser utilitzat per ubicar
habitatge amb protecció
Els sectors de sòl urbanitzable.
•

La totalitat dels sectors de sòl urbanitzable han començat els tràmits d’aprovació dels diferents
plans parcials, però únicament el sector d’El Puig es troba en un procés avançat de consolidació.

•

La major part dels habitatges que resten per consolidar al municipi són aportats pels diferents
sectors de sòl urbanitzable, en concret 1668, dels quals 333 es preveuen amb algun tipus de
protecció.

•

Es pot dir que el potencial en matèria d’habitatge amb protecció de Torelló es concentra en
aquestes àrees, gràcies a la cessió del 10% de l’aprofitament mig.

700 hab.

600 hab.

500 hab.

Castell I

Campaneria II

habitatges totals

La Creu I

La Creu II

0 hab.

127 hab.

267 hab.

24 hab.

208 hab.

76 hab.

17 hab.

Castell II

13 hab.

0 hab.

93 hab.

100 hab.

72 hab.

200 hab.

480 hab.

300 hab.

607 hab.

400 hab.

El Puig

habitatges amb protecció

Donat que la totalitat dels sectors on es preveu habitatge amb protecció estan en procés de tramitació, es
pot considerar que la totalitat dels 340 habitatges amb protecció previstos pel PGOU seran executables en
els sis anys de vigència del Pla Local d’Habitatge.
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Les dues modificacions puntuals previstes (PE Espona i Mas les Vinyes III) també estan en un estat
avançat de redacció, pel que es preveu que es puguin executar en els propers 6 anys i aportar 45
habitatges amb protecció més.
Amb tot, aquests habitatges amb protecció es situen a la perifèria, podent crear barris segregats. Cal que
es practiqui una política de repartiment i redistribució dels habitatges tant pel que fa a la utilització de les
diferents formes previstes de protecció, com la disgregació entre les altres tipologies edificatòries.

Les reserves per equipaments.
Les reserves previstes pel Pla General en matèria d’equipaments asseguren amb escreix la futura
demanda en aquesta matèria per al seu sostre poblacional, amb tot les reserves que resten per consolidar
es situen en els sectors de sòl urbanitzable, a la perifèria del nucli urbà. Dins el nucli urbà resten poques
àrees qualificades d’equipament sense executar, i es consideren bàsiques per al correcte repartiment
d’aquest ús en el municipi.
Per tant es factible transformar part de les reserves d’equipaments a sistema d’habitatges dotacionals
públics, sense que això suposi una problemàtica per a les futures demandes. Amb tot, no es considera
adequat utilitzar per a aquesta fi les peces que encara queden per consolidar a dins el nucli urbà, donat
que es situen en àrees amb una certa mancança en aquesta matèria.
És en aquest sentit que s’ha actuat sobre la peça d’equipaments situada a l’àrea de “La Carrera”, on per
mitjà d’una modificació del PGOU, es podran construir 24 habitatges dotacionals públics. Segons l’article
66.1.c del Reglament d’Urbanisme (DL305/06) aquesta modificació no pot superar el 5% de les reserves
totals del municipi, que en el cas de Torelló equival a una superfície d’unes 1,26 Hes.
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2.4. COHERÈNCIA ENTRE RECURSOS, INSTRUMENTS MUNICIPALS I NECESSITATS D’HABITATGE.
Anàlisi econòmica - financera
D’entrada s’ha de senyalar que el nivell d’ingressos i despeses per habitant, en el cas que estem
considerant de Torelló, presenta una xifra baixa, a l’entorn dels 750-800 euros per habitant, amb una
tendència a superar aquesta xifra a curt termini. Entenem que s’hauria d’arribar a una ràtio mínima de
1.000 euros per càpita, la qual cosa suposaria una major presència de l’Ajuntament en el capítol de les
inversions públiques i també un augment dels impostos. La situació geogràfica del municipi i la dinàmica
del territori on es troba ubicat, condicionen també aquesta major presència del municipi en les despeses
públiques locals.
Els ingressos i despeses corrents
En el quadre següent es mostra l’evolució dels ingressos i despeses corrents en termes reals (PIB 1995 =
100) dels anys 2002 al 2006:
Milers euros*

2002

2003

2004

2005

2006

Ingrés Corrent

5.292,6

6.310,3

5.703,6

6.050,8

6.297,5

Despesa Corrent

4.285,3

4.472,2

4.594,0

4.790,2

5.250,0

*Euros en v alors rea ls. Pels anys que en cara n o s ’ha f et públic el deflactor de l PIB se li ha ap licat a a quest u n
increment igual al de l’IPC anual. Aquesta mateixa metodologia se s eguirà en tots els altres quadres que incorpora el
text.
Pressupost 2006 no liquidat
Font: Pressupostos Municipals

El primer que cal assenyalar es una evolució favorable de la diferència entre els ingressos i les despeses.
L’increment de les dues variables fa que al llarg de la sèrie analitzada la diferència, sempre a favor dels
ingressos, augmenti lleugerament, malgrat que pel que fa a les dades de 2006 hem de tenir en compte que
les xifres encara no son les de l’estat de liquidació, tal com hem assenyalat, però no es d’esperar que es
trenqui aquesta tendència esmentada. En tot cas si que trenca el que estem dient les dades de l’exercici
corresponent al 2003, la raó és el fort ingrés que aquest any registren les Contribucions Especials, una
xifra superior al milió d’euros, quan només un altre any, el 2002, hi ha comptabilitzats ingressos per
aquesta partida, però per una xifra notablement inferior, 134 mil euros i escaig. Molt probablement aquests
ingressos per Contribucions Especials del 2003 siguin realment excepcionals ja que per la grandària del
municipi no sembla que aquesta sigui una partida de finançament important.

L’estalvi brut i l’estalvi net.
L’evolució de l’estalvi amida les possibilitats de la hisenda municipal per finançar la seva activitat inversora
mitjançant la generació de recursos propis. Un estalvi brut a l’entorn del 20% dels ingressos corrents és
una xifra generalment acceptada com per permetre finançar un volum satisfactori d’inversions
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Milers euros

2002

2003

2004

2005

2006

Estalvi Brut*

873,2

787,8

1.109,6

1.260,6

1.047,5

Passius Financers

592,9

569,5

714,3

689,2

652,4

Estalvi Net

280,3

218,3

359,3

571,4

395,1

*Pel càlcul de l’Estalvi Brut s’ha de deduir dels ingressos corrents les Contribucions Especials.
Euros en valors reals. Pressupost 2006 no liquidat
Font: Pressupostos Municipals

En els últims anys de la sèrie s’observa una millora notable de l’estalvi, tant brut com net, aconseguint el
percentatge esmentat del 20% dels ingressos corrents. Molt probablement quan es liquidi el pressupost del
2006 s’estigui també a l’entorn d’aquest 20%, la qual cosa consolidarà la tendència a la que hem fet
referència, tendència que en els propers anys s’haurà de mantenir per tal de poder cobrir inversions en
infraestructures i habitatge.
Si a l’estalvi brut li descomptem els passius financers (capítol IX de les despeses pressupostàries)
obtindrem l’estalvi net. Aquest segueix la mateixa tendència que el brut, encara que un cop més hem de fer
l’advertiment de la manca de liquidació del pressupost corresponent al 2006. A destacar com a nota
positiva que l’increment dels Passius Financers (molt probablement per l’inici de l’amortització de crèdits)
no ha comportat una baixa de l’estalvi net, sinó tot el contrari, fet que posa de manifest la bona marxa dels
ingressos corrents.
És important assenyalar que el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix en el
règim d’autorització d’operacions de crèdit a llarg termini que s’ha d’acreditar una ràtio d’estalvi net legal
positiva per tal de poder concertar nou endeutament. No sembla, doncs, que l’Ajuntament de Torelló hagi
de tenir cap problema per acudir a la compra de diner en el mercat monetari, la qual cosa dona un marge
de maniobra gran per cobrir els programes d’inversió.
Finalment es mostra, en el quadre que segueix, l’evolució d’aquest estalvi net legal en euros/habitant i en
termes reals. Les xifres assenyalen una capacitat d’endeutament i un marge de maniobra bastant alt ja que
en tots els anys la ràtio es positiva i amb tendència al creixement a l’espera de tancar l’exercici de 2006.
Valor/habitant en euros - Ratio estalvi net legal
2002

2003
22,52

2004
17,40

2005
28,14

2006
43,93

29,78
*Euros en valors reals. Pressupost 2006 no liquidat
Font: Pressupostos Municipals i Idescat

El compte financer i la càrrega financera
La gestió pressupostària determina, bàsicament, la capacitat futura per assumir inversions, les possibles
vies de finançament, autofinançament i /o endeutament, i, en definitiva, l’estat dels comptes municipals pel
que fa al nivell d’equilibri pressupostari total.
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El quadre següent mostra el compte financer entre els anys 2002 i 2006. La conclusió més important és
que el superàvit públic ha anat augmentant any rera any. No suposa cap problema, en l’actual estructura
pressupostària, acudir a

l’endeutament per cobrir la necessitat de finançament És del tot lògic que

qualsevol política d’inversions necessiti de finançament exterior, l’única condició és que aquest cost
financer estigui amb equilibri amb la resta de partides pressupostàries, fonamentalment amb el nivell
d’autofinançament, és a dir la capacitat de generar recursos interns. La càrrega financera es del tot
suportable i amb un marge de maniobra prou important per poder acudir a més crèdit extern.
Malgrat la bona situació financera hem d’assenyalar la relaxació inversora que s’observa durant els anys
2004 i 2005, trencada, aquesta relaxació, per un augment considerable l’últim exercici de 2006, que seria
interessant mantenir durant els propers anys. Es important ajustar la política d’inversions quan els recursos
interns son alts i el diferencial per poder endeutar-se és també significatiu. No hem d’oblidar el fort impacte
que en la generació de renda local té la inversió pública.
Milers euros

2002

Estalvi net

2003

2004

2005

2006

280,3

218,3

359,3

571,4

395,1

Ingressos de capital
no financers
1.140,1
Cap.VI + Cap. VII

376,3

434,6

411,1

681,5

Autofinançament

1.420,4

594,6

793,9

982,5

1.076,6

Despeses de capital
no financeres
Cap. VI + Cap. VII

1.729,7

1.758,7

1.237,8

1.144,3

2.228,6

Capacitat/necessitat
finançament

- 309,3

- 1.164,1

- 443,9

- 161,8

- 115,2

0,0

0,0

- 44,2

Variació neta
0,0
actius financers
Cap. VIII ingressos – Cap. VIII despeses

Endeutament

0,0

362,6

913,2

795,6

565,3

408,4

362,6

913,2

795,6

565,3

364,2

- 250,9

351,7

403,5

249,0

Cap. IX Ingressos

Saldo financer
Dèficit o Superàvit
Públic

53,3

*Euros en valors reals. Pressupost 2006 no liquidat
Font: Pressupostos Municipals

Per acabar s’ha de dir que des de una perspectiva de gestió pública es bo el destinar l’estalvi a inversió,
mentre no trenquem l’equilibri pressupostari. La clau, de cara als propers exercicis, està en continuar
l’evolució dels ingressos corrents i arribar a unes xifres pressupostàries totals de 1.000 euros per habitant,
tal com hem assenyalat en les primeres línies d’aquesta anàlisi.
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La inversió municipal (2002-2006)
L’esforç inversor.
La inversió total la configuren tres capítols del pressupost de despeses : Capítol VI, Inversions reals,
Capítol VII, Transferències de Capital, Capítol VIII, Actius financers.
Ratifica el quadre que segueix el comentat en l’últim capítol del compte financer i càrrega financera. Es fa
difícil explicar la baixa de les inversions reals en aquest parell d’anys 2004 i 2005. Sembla ser una situació
conjuntural ja que durant 2006, i malgrat està a l’espera de la liquidació del pressupost, la recuperació ha
estat notable i es torna al ritme inversor normal dels altres anys previs a aquest descens. A destacar
també, encara que sigui de manera provisional per la no liquidació del pressupost, el fort salt aquest últim
exercici de 2006 de les Transferències de Capital que ja s’apuntava l’any 2005 amb un més que notable
augment respecte al 2004. Sembla com si l’Ajuntament hagués intensificat, positivament, la seva
intervenció en algun Organisme Autònom o Empresa Pública dedicada a la inversió local o bé l’assignació
municipal a algun organisme dedicat a una activitat determinada, sigui de la naturalesa que sigui, de nivell
local.
Milers euros

2002

Inversió real

2003

2004

2005

2006

1.708,3

1.743,4

1.103,5

1.057,5

1.914,8

21,4

15,3

13,4

86,8

320,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15,7

Transferències Capital
Actius Financers
Total Inversió 1.729,7
Inversions reals/
Despesa Total

1.758,7
25,7

1.116,9
25,6

1.144,3
16,9

2.251,4
16,0

23,5

*Euros en valors reals. Pressupost 2006 no liquidat.
Font: Pressupostos Municipals

El que és més important és que el percentatge que del total de les despeses es destina a inversió sembla
que s’hagi recuperat. El moure’s a l’entorn d’aquesta quarta part es positiu. Aquesta es la fita que s’hauria
de fixar, mentre, com ara, no hi hagin problemes de finançament i els recursos interns, capacitat
d’autofinançament, son alts en relació a l’endeutament.

Les fonts de finançament
En la taula següent es mostra el finançament de la inversió entre els anys 2002 i 2006 Es posa de manifest
el dèficit de finançament, deixant de banda el cas aïllat de 2003, quan la inversió es situa a nivells normals.
Tanmateix, hi ha possibilitats, tal com hem assenyalat, d’incrementar l’estalvi net, augmentant els ingressos
corrents, amb la qual cosa es rebaixarà la necessitat de finançament. Si comparem, però, els Passius
Financers amb els Ingressos Corrents no resulta gens preocupant la càrrega per amortitzar el crèdit
subscrit, concretament si obtenim aquesta ràtio pel 2005, últim exercici amb la liquidació tancada, el
percentatge que els primers representa respecte els segons és només del 16,07%
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2002

Despesa Inversió Total

2003
1.729,7

Octubre 2008

2004
1.758,7

2005

2006

1.116,9

1.144,3

2.251,4

0,0

80,6

0,0

272,7

0,0

0,0

0,0

- 44,2

547,3

376,3

356,9

411,1

408,8

1,215,5

376,3

Ingressos Inversió
Alienació
inversions reals

668,2

Variació neta actius financers
0,0
Transferències capital rebudes

Total Ingressos Inversió
337,5

411,1

637,3

Superavit/Dèficit compte corrent
-

- 514,2

- 1.382,4

- 779,4

- 733,2

- 1.614,1

Estalvi net

280,3

218,3

359,3

571,4

395,1

Passius Financers

592,9

569,5

714,3

689,2

652,4

Superàvit/Dèficit finançament
78,7

- 812,9

- 65,1

- 44,0

- 962,7

*Euros en valors reals. Pressupost 2006 no liquidat
Font: Pressupostos Municipals

Com a conclusió cal dir que l’hisenda municipal arriba a 2007 en bona situació, havent recuperat la línia
inversora i amb capacitat de generar més ingressos corrents per tal d’augmentar el nivell
d’autofinançament i sense cap dificultat financera per subscriure nous crèdits.

La situació econòmica-financera de l’Ajuntament de Torelló és òptima per afrontar qualsevol repte,
naturalment adaptat la grandària del municipi i a les seves necessitats urbanístiques, de sòl i d’habitatge,
que minvi i elimini els possibles dèficits existents en aquests àmbits. Sense cap tipus de problema
l’Ajuntament pot dimensionar bastant més el seu pressupost i arribar, com dèiem a la ràtio de 1.000 € per
habitant. Aquesta iniciativa comportaria un increment dels ingressos corrents i de l’estalvi net si se segueix
amb l’actual política de despeses. Naturalment aquest increment de l’estalvi net incrementaria la capacitat
d’autofinançament i la generació de nous recursos interns per dedicar a la inversió.
Però la situació no és només sanejada des d’aquesta perspectiva interna, sinó també des de l’exterior, és a
dir, l’Ajuntament té encara un bon marge d’endeutament. Si al que hem assenyalat en els apartats
corresponents de l’anàlisi hi afegim la informació facilitada pel municipi que diu que l’endeutament a 31 de
desembre de 2006 és del 47,202% dels ingressos liquidats a l’exercici de 2005, el diferencial per poder
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acudir al crèdit és important. Partint d’aquest percentatge i referenciant l’endeutament a 31/12/07 amb els
Ingressos Corrents (capítols 1, 2, 3, 4 i 5 del Pressupost) del mateix exercici de 2005, resulta una ràtio del
54,82%, percentatge bastant allunyat del 85-90% que podem considerar com a límit per evitar problemes
financers.
El patrimoni municipal de sòl
El patrimoni municipal de sòl és format per les cessions del 10% d’aprofitament mitjà dels diferents sectors
de sòl urbanitzable, tant residencials com industrials, i de la parcel·la de “La Carrera”, que ha estat
transformada d’equipament a sistema dotacional públic.
La cessió de l’aprofitament dels sectors de sòl urbanitzable residencial és la que es considera per al càlcul
del potencial en matèria d’habitatge amb protecció, que proporciona 327 habitatges amb protecció.
La cessió d’aprofitament dels sectors de sòl urbanitzable industrial proporcionen a l’Ajuntament 15.686m²st.
Aquest sostre pot ser alienat per cobrir les despeses necessàries per a fer front a la política municipal de
sòl i habitatge.
Creació de l’Oficina d’Habitatge de Torelló
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió ordinària celebrada el 26 de març de 2007, va acordar, entre
d’altres aprovar la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Torelló i el Departament de Medi Ambient i
Habitatge, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, sent una de les primeres actuacions que cal emprendre per
garantir el desenvolupament del Pla Local d’Habitatge.
En el següent organigrama es mostra esquemàticament l’estructura organitzativa de l’OLH:

AJUNTAMENT DE
TORELLÓ

REGIDORIA
D’URBANISME

REGIDORIA DE
BENESTAR
SOCIAL

REGIDORIA DE
JOVENTUT I
INFÀNCIA

OFICINA LOCAL
D’HABITATGE
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L’OHT, compta amb una arquitecta tècnic, Marta Carcasona Utrero a temps complert (35 hores a la
setmana), com a responsable de l’Oficina i està previst incorporar un dels tècnics administratius de la
plantilla de l’ajuntament.
A més pel fet de que l’OHT està ubicada a les dependències de l’Ajuntament, també compta amb una sèrie
de serveis com per exemple, el servei de recepció i sala d’espera, propis de l’Ajuntament.
L’Oficina comptarà a més amb la supervisió del Cap de l’Àrea d’Urbanisme, el Sr. Melcior Manubens, i la
coordinació amb les tècniques de l’Àrea de Joventut i Infància, la Sra. Maria Villegas Jiménez i de l’Àrea de
Benestar Social, la Sra. Roser Pérez Villegas amb les que ens reunirem periòdicament.
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3. OBJECTIUS I ESTRATÈGIES.
3.1. OBJECTIUS DEL PLA LOCAL D’HABITATGE.

-

Millorar les condicions d’accessibilitat a l’habi tatge dels ciutadans i ciutadanes de Torelló, per tal
de contribuir a garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

-

Aconseguir una oferta significativ a d’habitatge amb protecció oficial , en les seves diferents
modalitats, amb una distribució equilibrada en el sòl urbà municipal i adaptada a la realitat de Torelló i
a les persones susceptibles d’acollir-s’hi, amb especial atenció als col·lectius exclosos o amb risc
d’exclusió en l’accés al mercat, per raons de caràcter estructural o conjuntural.

-

Fer una polí tica local d’ habitatge que doni coherència a les actuacions p úbliques i pri vades de
promoció d’habitatge i les polítiques de desenvolupament econòmic, social i urbanístic.

-

Evitar la dis criminació e n l’accé s a l’habitatge, establint mesures d’acció positiva en favor de
col·lectius vulnerables, promovent l’eliminació d’obstacles i restriccions en l’exercici del dret a
l’habitatge.

-

Distribuir d’una manera homogènia l’habitatge amb protecció per la totalitat de la trama urban a
amb tipologia plurihabitatge, sense concentrar actuacions excessivament grans que puguin produir
guetos socials.

-

Promoure u na política activa d’habitatg e amb protecció que pe rmeti equilibrar

els preu s

generals del mercat lliure – promoció d’habitatges amb protecció de lloguer.
Objectius concrets
Introduir 360 habitatges de protecció en l’oferta residencial de Torelló.
Millorar les condicions d’accés a l’habitatge a aquells col·lectius amb més dificultats al municipi:
Parelles joves que volen accedir al primer habitatge
Famílies monoparentals o en procés de reestructuració que de manera temporal o indefinida
necessiten accedir a un habitatge
Persones

grans que necessiten un habitatge adequat a les seves condicions de mobilitat i

accessibilitat
Immigrants que es volen establir al municipi

Distribuir els habitatges de protecció en les diferents modalitats d’acord amb les necessitats específiques
del municipi:
5% Habitatge amb protecció de preu concertat.
45% Habitatge amb protecció en règim general de compra.
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15% Habitatge amb protecció en règim especial de compra.
31% Habitatge amb protecció destinat a arrendament de renda bàsica a 10, 25 i 30 anys.
4% Habitatge dotacional públic.

Repartim ent de l'habitatge am b protecció

HPO lloguer
dotacional
4%

HPO lloguer
31%

HPO concertat
5%

HPO règim
general
45%

HPO règim
especial
15%
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3.2. ESTRATÈGIES DEL PLA LOCAL D’HABITATGE

A. Actuacions organitzatives i de gestió
Formació d’un organisme local d’habitatge que gestioni les necessitats i les actuacions en matèria
d’habitatge i especialment d’habitatge amb protecció, estretament coordinat amb els Serveis Territorials
(Urbanisme) i Serveis Socials.

B. Actuacions de redistribució dels habitatges amb protecció previstos pel planejament vigent.
Les reserves d’habitatge amb protecció previstes pel planejament vigent donen sortida a la totalitat de la
demanda exclosa d’habitatge per als propers sis anys de vigència del Pla Local d’Habitatge. Les
estratègies que es plantegen estan més encaminades a aconseguir una distribució més equilibrada
d’aquests habitatges per la trama urbana, i en concret a les àrees centrals de Torelló.
Per tal de poder aconseguir aquest objectiu es preveu:
-

Utilització del 10% de cessió d’aprofitament de les àrees industrials i de part del dels sectors de
sòl urbani tzable resid encial per ob tenir finqu es residen cials am b m és centralita t on ubicar
noves actuacions de protecció. Les possibles àrees on adquirir solars o parcel·les subedificades
segons els paràmetres marcats pel planejament vigent, on poder invertir els recursos abans esmentats.
Són les següents:
A la trama urbana situada al nord de l’estació de RENFE, on encara resten moltes edificacions
unihabitatges que poden transformar-se a plurihabitatge segons PGOU.
Al nucli antic, on tot i la seva consolidació s’hi poden trobar edificacions unihabitatge en mal estat.
Potenciació i millora de l’habitatge al nucli antic de Torelló mitjançant una actuació decidida
d’inversió en aquesta àrea, tant de substitució com de rehabilitació.

-

Modificacions en el planejament vigent:
Transformació de les àrees industrials inserides en la trama urbana residencial a usos residencials.
Consideració com a sòl urbà no consolidat promovent un tipus d’actuació amb una reserva elevada
d’habitatge amb protecció, a part del 10% d’aprofitament. A més de comportar una millor distribució
de l’habitatge amb protecció, millora les condicions d’aquestes àrees, que actualment presenten
una excessiva barreja d’usos.
PE del Ges Centre: Es tracta d’una àrea amb una forta centralitat i amb una reserva d’espais lliures
molt alta. Aquests espais lliures, si no s’acompanyen urbanísticament d’habitatge, passaran a ser
buits urbans, sense vida urbana. Es proposa transformar en sòl urbà no consolidat, canviant la
tipologia prevista, permetent plurihabitatge de baixa alçada i augment de l’aprofitament que faci
més viable l’actuació i permeti la cessió del 10% d’aprofitament i una reserva més alta d’habitatge
amb protecció.
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PE Espona: Aquest PE preveu únicament usos d’equipament, i disposa d’una centralitat urbana
que pot ser aprofitada per a la ubicació d’habitatge amb protecció. Per mitjà d’una modificació del
PGOU o de la seva revisió, preveure la transformació d’aquest sector per ubicar habitatge amb
protecció o habitatge dotacional públic. Amb tot, pel que fa a aquesta segona opció, es considera
que és un sector excessivament proper a l’actuació de “La Carrera”, on es preveu ja habitatge
dotacional públic.

C. Foment del lloguer.
S’ha detectat la necessitat d’augmentar el lloguer en el municipi, i per tant es proposa augmentar el pes de
l’habitatge amb protecció amb aquest règim.
Presència alta dels habitatges en règim de lloguer en les diferents actuacions, tal i com queda reflectit en
els objectius concrets del PLH.
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4. PROGRAMA D’ACTUACIÓ
4.1. ACTUACIONS I PROGRAMA
S’han diferenciat tres tipus d’actuacions:
A. Actuacions bàsiques per l’assoliment dels objectius establerts a l’anàlisi:
Són aquelles actuacions que permeten arribar als mínims establerts en l’anàlisi i diagnosi del Pla. Les
actuacions considerades són:
1. Creació de l’Oficina Local d’Habitatge.
2. La Creu I
3. Castell I – finca 184
4. Castell I – finca 179
5. Castell I – finca 181
6. La Creu II
7. La Campaneria II
8. El Castell II
9. La Carrera
10. Mas les Vinyes III
11. PE Espona.

B. Actuacions previstes en sectors de sòl urbanitzable industrial que permetran a l’Ajuntament augmentar
els recursos per dedicar a habitatge amb protecció (provinent de la cessió del 10% d’aprofitament de cada
sector).
Les actuacions considerades són:
12. La Caseta.
13. Mas les Vinyes II.
14. Carrer Guilleries.

C. Actuacions que, tot i no ser necessàries per arribar als mínims establerts a la memòria, es consideren
importants per millorar la distribució dels HPO pel nucli urbà. Que seran explicades en l’apartat 4.4
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Repartiment de l’habitatge amb protecció:
HPO
Nº
actuació

Nom actuació

Àmbit

HPO
concertat

HPO
compra
regim
general

HPO
compra
regim
especial

HPO lloguer

Habitatge
dotacional

TOTAL

2

La Creu I

1 - Planejament i gestió
urbanística

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

0 hab.

24 hab.

3

Castell I - finca 184

1 - Planejament i gestió
urbanística

0 hab.

24 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

4

Castell I - finca 179

1 - Planejament i gestió
urbanística

0 hab.

24 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

5

Castell I - finca 181

1 - Planejament i gestió
urbanística

0 hab.

24 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

6

La Creu II

1 - Planejament i gestió
urbanística

18 hab.

34 hab.

27 hab.

48 hab.

0 hab.

127 hab.

7

La Campaneria II

1 - Planejament i gestió
urbanística

0 hab.

29 hab.

19 hab.

28 hab.

0 hab.

76 hab.

8

El Castell II

1 - Planejament i gestió
urbanística

0 hab.

17 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

17 hab.

9

La Carrera

3 - Promoció d'habitatge
(obra nova i rehabilitació)

0 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

24 hab.

10

Mas les Vinyes III

1 - Planejament i gestió
urbanística

0 hab.

10 hab.

8 hab.

12 hab.

0 hab.

30 hab.

11

PE Espona

1 - Planejament i gestió
urbanística

0 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

15 hab.

15 hab.

18 hab.

162 hab.

54 hab.

112 hab.

39 hab.

385 hab.

TOTALS
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4.2. CALENDARI.

Resum de les actuacions bàsiques per l’assoliment dels objectius establerts a l’anàlisi:

Habitatges
amb
protecció
previstos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

OLH

65

148

94

63

15

385
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4.3. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
En les actuacions bàsiques per l’assoliment dels objectius bàsics establerts al PLH es fa constar el càlcul
de costos amb les següents consideracions:
1. El càlcul de les dades econòmiques s’aplicarà com a coeficients expressats en €/m²stconst. Moltes
actuacions han estat definides pel nombre d’habitatges, i no pel sostre que se’n deriva dels Plans
Parcials, per tant es consideren les següents superfícies segons sigui el règim de propietat previst
per cada habitatge:
a. Habitatge de lloguer o dotacional: 75 m²stconst. per habitatge
b. Habitatge de venda: 90 m²stconst. per habitatge
2. Càlcul dels costos d’edificació:
Pel càlcul dels costos d’edificació s’han considerat els preus establerts a la revista de construcció
Construc, a l’àrea de Torelló, per edificis plurihabitatge aïllats: 605,39€/m²stconst, equivalents a
720,40€/m²stconst considerant el benefici industrial.
En totes les actuacions es considera el sostre segons les dades aportades per l’Ajuntament en la
fase d’anàlisi, a excepció d’aquelles en que les dades de sostre són excessives respecte el nombre
d’habitatges previstos per actuació i els estàndards establerts en l’apartat 1 (una diferència superior
a 500m²st). En aquests casos es considera com a sostre total el que en resulti de l’aplicació de
l’apartat 1.
3. Càlcul dels costos d’urbanització:
S’ha extret un coeficient que relaciona el sostre adjudicat a cada actuació amb el cost
d’urbanització, a partir de l’anàlisi de costos d’urbanització d’actuacions previstes en el municipi de
Torelló. Aquesta dada es considera aproximada, ja que la dada real serà calculada en el moment
que es redacti el projecte d’urbanització i el de reparcel.lació.
Costos d’urbanització carregats a les actuacions de la Fundació Benestar i Família; 164.015,97€,
amb un sostre de 1.890m²st, equivalent a : 86,78€/m²st.
Aquest coeficient s’aplicarà al sostre previst com a cessió del 10% d’aprofitament. En aquells casos
en que no es disposi d’aquesta dada s’aplicarà al sostre considerat en l’apartat 1.
En aquelles actuacions que es preveuen en terrenys ja urbanitzats es considerarà un 50% del cost
considerat en les altre s actu acions, com a despeses d’adaptació dels serveis existents i
urbanització de la resta de la parcel·la.
4. Costos de gestió, tramitació i redacció de projectes (costos indirectes):
S’apliquen els considerats en els barems orientatius d’honoraris del Col·legi d’Arquitectes
equivalent a un 10,8% del PEC, més els costos de tramitació, gestió, publicitat, finançament,...
(9,2% del PEC).

92

22/05 Pla Local d’Habitatge de Torelló

Octubre 2008

Per tant es considerarà un 20% del PEC.
5. No es considera el preu d’adquisició del sòl ja que la totalitat de les actuacions s’executen en sòls
propietat de l’Ajuntament o que ho seran com a cessió del 10% d’aprofitament urbanístic.
Els costos de l’Oficina Local d’Habitatge s’han extret de la informació facilitada per l’Ajuntament.
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4.4. ACTUACIONS FORA DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ.

Es consideren actuacions bàsiques per poder distribuir equitativament els habitatges amb protecció en
la totalitat del nucli urbà, i no solament en les àrees de creixement previstes pel PGOU.
En aquests casos únicament s’apunten estratègies a seguir i per tant no s’especifiquen les dades tant
del càlcul econòmic de les actuacions com de les parcel.les afectades. Es preveu aquesta flexibilitat a
l’espera de que l’Ajuntament trobi les àrees d’oportunitat possibles per mitjà de la gestió urbanística
diària.
Les actuacions considerades són:
15. Can Basses
16. PE Ges Centre
17. Formació del registre municipal de solars.
18. Actuacions en àrees subedificades, a reformar o en solars buits de la trama urbana.
19. Actuacions per millorar l’accessibilitat als habitatges, especialment les que tenen com destí la
dotació d’ascensors en aquelles edificacions en que sigui necessari.
No s’han considerat els costos de les actuacions incloses en els apartats B i C ja que depenen en gran
mesura de les oportunitats urbanístiques que es puguin trobar en la gestió diària, a més de no ser
imprescindibles per poder assolir els mínims establerts pel present Pla.
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5. EXECUCIÓ DEL PLA
L’Oficina Local d’Habitatge serà l’entitat responsable de fer el seguiment, gestió i avaluació de les
actuacions previstes pel present PLH, així com d’organitzar i dur a terme els diferents processos de
participació que siguin necessaris.
5.1. GESTIÓ I AVALUACIÓ DEL PLH
-

Agents responsables de la gestió del PLH:
Director del PLH, màxim responsable de les gestió executiva:
Cap de l’Àrea d’Urbanisme, Melcior Manubens.
Tècnics responsables de la gestió de les actuacions definides al PLH:
Responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, Marta Carcasona Utrero.

-

Identificació dels òrgans municipals directament implicats en la gestió del PLH:
Junta de Direcció:
Òrgan a crear específicament, amb la finalitat de prendre decisions per garantir que les diferents
actuacions programades al PLH s’executen tal i com estan planificades, i acordar reprogramacions
necessàries per a la correcta implantació del PLH. Es proposa que aquesta junta sigui formada per
un representant de les tres àrees bàsiques en els que es fa incidència des de l’Ajuntament, a part
del màxim responsable polític del municipi:
Alcalde de Torelló o persona delegada.
Cap de l’Àrea d’Urbanisme:

Melcior Manubens.

Tècnic/a de l’Àrea de Joventut i Infància:

Maria Villegas Jiménez

Tècnic/a de l’Àrea de Benestar Social:

Roser Pérez Villegas

Aquest òrgan serà l’encarregat de garantir la coordinació amb les altres administracions implicades
en el desenvolupament del PLH, així com de garantir la coordinació i l’encaix amb els processos de
participació ciutadana vinculats a l’execució i seguiment del Pla.
Junta de Gestió i Seguiment tècnic del projecte:
Òrgan creat amb la finalitat de fer el seguiment del grau d’execució i compliment de les actuacions
del Pla, i de proporcionar a la Junta de seguiment i direcció els informes i propostes necessàries
per al correcte desenvolupament de les seves funcions. Es proposa que aquesta junta sigui
formada pels agents responsables de la gestió del PLH:
Cap de l’Àrea d’Urbanisme:

Melcior Manubens.

Responsable de l’Oficina Local d’Habitatge:

Marta Carcasona Utrero.

95

22/05 Pla Local d’Habitatge de Torelló
-

Octubre 2008

Eines de seguiment i avaluació del PLH:

El seguiment i avaluació del PLH es farà per mitjà de les reunions de les diferents juntes, seguint
l’esquema organitzatiu marcat a continuació:
Reunions trimestrals de la Junta de Gestió i Seguiment, per tal de dur a terme el seguiment de les
diferents actuacions, i les seves tasques directives.
El Tècnic r esponsable de la Gestió redactarà l’Informe de Se guiment, amb la resenya de les
principals conclusions que sorgeixin de la reunió.
Reunió anual de la Junta de Gestió i Seguiment, per tal de redactar l’Avanç d’Informe d’Avaluació.
Aquest document haurà de contenir una resenya de l’estat de tramitació de les diferents actuacions
previstes pel PLH, problemàtiques sorgides, i relació amb el calendari previst pel PLH.
Reunió anual de la Junta de Direcció , on s’avaluarà l’Avanç d’Informe d’Avaluació, i tenint en
compte les directrius polítiques, es redactarà l’Informe d’Avaluació, que haurà de contenir tant el
seguiment de les actuacions com, sobretot, les directrius polítiques a seguir.
L’oficina Local d’Habitatge s’haurà d’encarregar de portar a terme el procés de participació, del que
sortirà l’Informe de Participació com a recull dels diferents suggeriments, esmenes i demandes.
5.2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL DESPLEGAMENT I SEGUIMENT DEL PLH.
L’oficina Local d’Habitatge serà l’encarregada d’organitzar el procés de participació.
Es preveu la publicació anual de les conclusions de “l’informe d’Avaluació del PLH”, per donar a conèixer
l’estat de les diferents actuacions previstes pel PLH i les voluntats polítiques.
Posteriorment a aquesta publicació s’iniciarà un procés de rebuda de propostes, demandes i esmenes,
obert a tota la població, amb una durada d’un mes.
Es redactarà un Informe de Participació, que servirà per acabar de perfilar les directrius polítiques.
Aquest procés queda resumit en el gràfic adjunt a continuació d’aquest apartat.

Pel que fa a les actuacions que suposen una modificació del planejament vigent, i en concret les
actuacions 15-Can Basses i 16-PE Ges Centre, s’hi haurà de preveure a més de l’estipulat en aquest
apartat, els processos de participació que se’n derivin de l’aplicació de la legislació urbanística vigent pel
que fa a modificacions de planejament.
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5.3. CONCERTACIÓ DEL PLH
La majoria de les actuacions previstes en el present PLH, sorgeixen de l’execució i gestió del planejament
vigent. El sòl serà proporcionat pels agents privats, i les vies de finançament seran analitzades i
coordinades per mitjà de la Junta de Direcció i/o de la Junta de Gestió i Seguiment.
Actualment existeixen 5 convenis signats amb l’Ajuntament per concertar i executar les següents
actuacions:
2 – La Creu I, conveni signat entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl.
3 – El Caste ll I – finca 184, conveni entre l’Ajuntament i el departament de Medi Ambient i Habitatge, i
l’Incasòl.
4 – El Castel l I – finca 179, i l’actuació 5 – El Caste ll I – finca 181 , conveni signat entre l’Ajuntament i la
Fundació Privada Familia i Benestar Social.
8 – El Castell II, conveni entre l’Ajuntament i el departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Incasòl.
9 – La Carrera, conveni entre l’Ajuntament i el departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Incasòl.

En els diferents convenis es defineixen de manera aproximada el nombre d’habitatges previstos, que en
alguns casos no es corresponen exactament amb el nombre d’habitatges previstos a les fitxes
d’actuacions, on s’han tingut en compte les possibilitats del planejament actual i les dades aportades per
l’Ajuntament. La xifra exacta serà definida en el moment d’execució de l’actuació, i en farà el seguiment
l’OLH, que haurà d’assegurar que els canvis no suposen variacions en els mínims establerts en l’apartat de
necessitats del present PLH.

Els acords previstos en els diferents convenis són:
2 – La Creu I
PRIMERA. L’Ajuntament de Torelló serà propietari de la finca grafiada en el plànol adjunt, com a cessió del
10% de l’aprofitament mig del Pla Parcial La Creu I. A quest Pla Parcial està aprovat definitivament en data
20/06/03.
SEGONA. L ’Ajuntament de To relló fo rmalitzarà la cessió gratuïta a l’ Institut Català del Sòl, m itjançant
escriptura pública, en el moment en que es di sposi de les escriptures de propietat de l’esmentat terreny de
1003 m2 de superfície, descrit a la clàusula anterior, lliure de càrregues i gravàmens.
TERCERA. L ’Institut Català del Sòl porta rà a term e una pro moció d ’uns 23 habitatges d e llogu er,
aparcaments i local en la finca de scrita a la clàusul a prim era, qu e seran quali ficats com a habitatges de
protecció pública, en el moment en que disposi de la finca i de la corresponent llicència municipal.
QUARTA. Aquests habitatges seran adjudicats com a habitatges de protecció oficial en règim de llogu er i
seran destinats preferentment per a joves.
En la defini ció dels criteris d’adjudicació hi pa rticiparà la G eneralitat de Catalu nya a través de la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge i la Secretaria General de Joventut, així com l’Ajuntament de Torelló.
CINQUÉ.. El local resultant en planta baixa es llogarà a l’Ajuntament per activitats municipals i pactant-se
un preu convenient per ambdues parts i pel tipus de servei públic que s’hi oferirà.
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SISÉ.. L’Ajuntament de Torelló assumirà el pagament de tots els impostos i taxes municipals que gravin la
transmissió dels solars a l’Institut Català del Sòl, l a construcció de les edificacions, l’obtenció de llicències,
l’exercici d’activitats, així com de qu alsevol altre tribut lo cal que pogués generar-se fi ns a la ple na
disponibilitat dels habitatges i locals per part dels seus usuaris, i no s ’exigirà a l’Institut Català del Sòl cap
garantia e special pe r a la re posició dels elem ents u rbanístics que pog uessin resultar afectats pe r la
construcció dels habitatges.
SETÉ. Aquest conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura, si bé haurà de d’ésser autoritzat per
l’Ajuntament de Torelló i pel Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl.

3 – El Castell I – finca 184
PRIMER. L’Ajuntament de Torelló és propietari de la finca següent:
Parcel·la de 1.277 m etres qua drats de su perfície, n umerada al p rojecte de re parcel·lació a mb el número
184, llinda al nord amb el pati poste rior de l a pa rcel·la 1 83, a lleva nt am b la prol ongació d el ca rrer
Cerdanya que li dóna façana lateral, a ponent am b el passa tge “F”, d’ús exclusiu dels vianants, i per sud
amb el carrer Comte Borrell que li dóna façana principal.
Sobre aquesta parcel·la s’hi poden construir 2.520 metres quadrats de sostre.
La parcel·la resta pendent d’escripturar, ja que no s’ha aprovat el Projecte de Reparcel·lació.
SEGON. L ’Ajuntament de Torelló cedirà a l’ Institut Català del Sòl la fin ca de scrita a la clàusula anterior,
mitjançant e scriptura pú blica i en u n te rmini de quatre m esos a partir de la signatura d’aquest Conveni.
Aquesta finca es cedirà lliu re de càrregues i gravàm ens. La u rbanització d’aquesta finca anirà a cà rrec de
l’Institut Català del Sòl.
TERCER. La Direcció General d ’Habitatge, a travé s de l’ Institut Català del S òl, durà a term e, en la fin ca
descrita a la clàusula primera, una promoció d’uns 31 habitatges i aparcaments, que seran qualificats com
a habitatges amb protecció oficial.
L’Institut Català del Sòl a ssumirà les despeses d’urbanització imputades a aquesta parcel·la en el proj ecte
de reparcel·lació. Segons el Pla Parcial el valor estimat de repercussió corresponent a aquesta parcel·la és
de 213.400 €.
QUART. Aqu ests ha bitatges seran d e compra vend a, de stinats preferentment a fam ílies a mb resi dència
habitual i permanent o bé amb lloc de treball al municipi de Torelló.
En la defini ció del s criteri s d ’adjudicació hi pa rticiparà l’ Ajuntament de To relló així com la Gene ralitat d e
Catalunya.
CINQUÉ. L ’Ajuntament assum irà el pagament de tots els im postos i taxes m unicipals qu e gravi n la
transmissió del sol ar a l ’Institut Català del Sòl, la construcció de l es edificac ions, l ’obtenció de llicències,
l’exercici d’activitats, així com de q ualsevol altr e trib ut lo cal que po gués gen erar-se fins a la ple na
disponibilitat dels habitatges per part dels seus usuaris. No s ’exigirà a l’Institut Català del Sòl cap garantia
especial per l a reposició dels elements urbanístics que poguessin resultar afectats per la construcció dels
habitatges.
SISÉ. Aquest Conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura si bé ha d’ésser ratificat pel Co nsell
d’Administració de l’Institut Català del Sòl i pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Torelló.

4 – El Castell I – finca 179, i l’actuació 5 – El Castell I – finca 181
PRIMER. L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ es compromet a alienar (cedir) a la Fundació Privada FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL les finques descrites, lliures de càrregues i d’ocupants. El preu de l’alienació (cessió)
que s’establirà en funció de l’estudi econòmic que acompanya aquest conveni i que no podrà ser inferior al
15 per cent del cost de l a promoció haurà de m antenir l’equilibri econòmic positiu un cop fet el proj ecte i
disposant del preu de co nstrucció del contra ctista, aplicant el s m òduls aprovat s per la Generalitat de
Catalunya i en vigor.
Les despeses d’urbanització del secto r imputables a les finques descrites hauran de re star cobertes en la
seva totalitat pel preu de l’alienació, sense que es trenqui l’equilibri econòmic positiu de la promoció.
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El conveni municipal haurà de concretar les finalitats i les condicions de l’alienació d’acord amb els pactes
següents, en el benentès que si aqu estes finalitats no s ’acompleixen, els sola rs re vertiran de pl e d ret a l
patrimoni de L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
SEGON. L ’acord d ’alienació del s sola rs, on es co ncreti amb exactitud en quines condicions aqu esta es
durà a term e, ha d ’ésser adoptat d ’acord am b la llei pel Ple Municipal. En els supò sit que aquest aco rd
plenari la corresponent al ienació no tingue ssin llo c en el term ini m àxim de sis m esos a parti r de l a
confecció material del projecte constructiu per part de la Fundació Privada FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL,
aquest co nveni qued aria rescindit de ple dret, sen se que la Fu ndació ting ui dret a la re clamació de ca p
mena de d anys o p erjudicis, llevat de les despeses suportades fins aquell moment, conforme al p acte 4rt.
del conveni.
TERCER. La Fundació Privada FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL es compromet a promoure sobre els solars
objecte d’aquest conveni dos grups de 21 habitatges cadascun de caràcter social, sempre que les peticions
d’accés als habitatges cobreixin almenys un 100% del nombre total d’habitatges, s’acreditin per una banda
la viabilitat u rbanística i, per l ’altra, l ’econòmica de la prom oció am b els ofertes e conòmiques per a la
construcció, essent el romanent de l’operació suficient per a cobrir el cost del sòl i el cost de la construcció
de l’edifici i d’acord amb les condicions que es determinin en l’acord d’alienació, si bé aquestes condicions
respectaran els paràmetres següents:
a) Les obres s’hauran d’iniciar dins el termini màxim de tres mesos a partir del moment en que s’hagi
formalitzat l’alienació del sòl, s’hagi atorgat la p ertinent llicència d’obres i concedit el crèdit d’acord
amb les condicions establertes en el RD 801/2005, d’1 de juliol i D255/2005 de 8 de novembre.
b) El termini màxim d’execució de la construcció de les obres serà de 36 mesos. La Fundació Privada
Família i Benestar Social procurarà pactar un termini inferior amb l’empresa contractista.
c) Sens perjudici de la direcció de l’ obra, que co rrespondrà als tècnics com petents designats per l a
Fundació, el s Se rveis Tè cnics de l’ AJUNTAMENT DE T ORELLÓ po dran supervisar le s línies
generals de l’obra.
d) El proj ecte tècni c per a l’ execució de le s obres h aurà d e comptar amb la
l’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

conformitat de

e) El preu de venda dels habitatges serà el corresponent al mòdul fixat pel Mi nisteri de Foment en el
moment de la contractació.
f)

Caldrà ga rantir als futurs com pradors dels h abitatges l’ accés a crèdits hip otecaris p er fi nançar
almenys el 80 per cent del preu total de l’habitatge.

g) L’AJUNTAMENT DE TO RELLÓ i la F undació Privada FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL p rocuraran
assegurar la venda dels habitatges a l’inici de la promoció, si cal, mitjançant un pagament a compte
per part d els adjudi cataris, com a g arantia del compromís de compravenda. Si per q ualsevol
circumstància la con strucció del ha bitatges no es portés a te rme i s ’haguessin cobrat quantitats a
compte, l’ AJUNTAMENT DE TO RELLÓ i la Fun dació P rivada FAMÍLIA I BENESTAR S OCIAL
garanteixen i avalen solidàriament la devolució de les quantitats avançades pels adjudicataris.
h) Els ha bitatges s’acolliran al rè gim de Protecció Oficial regulat e n el RD 801/2005, d ’1 de juliol i
D255/2005 de 8 de novembre.
i)

Per iniciar el pro cés d’adjudicació dels habitatges l’AJUNTAMENT DE TORELL Ó designarà ,en el
moment de la signatura del present conveni, un responsable de les relacions entre l’Ajuntament i la
Fundació. L’adjudicació dels habitatges socials es farà segons criteris fixats per l’Ajuntament. En el
cas que la fixació d’aquests criteris afectés l’equilibri econòmic de la promoció, Fundació FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL i l ’AJUNTAMENT acordaran les modificacions imprescindibles per restaurarlo.

j)

El pro cediment d ’adjudicació dels ha bitatges socials, cas d ’haver a doptat el si stema de barem,
seguirà el s tràm its de scrits e n el d ocument que recollirà el s cri teris a què e s refereix l ’apartat
anterior.

k) La Fundació Privada FAMIÍLIA I BENESTAR SO CIAL, es com promet a pre sentar una rendició de
comptes periòdica de la promoció, sempre que en el moment de fixar definitivament les condicions
de cessió dels solars, s’hagin compromès a quedar ambdues parts vinculades, en tot o en part, al
resultat econ òmic de la prom oció. L ’AJUNTAMENT DE TORE LLÓ en cap cas participarà d e
possibles pè rdues. Un cop realitz ada l a vend a d e t otes l es unit ats d e l’ edifici, i feta la re cepció
definitiva de la co nstrucció, la Fund ació pre sentarà la pro posta de liquid ació positi va, qu e farà
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efectiva –seg uint els tràm its of icials re glamentaris- amb la rese rva del 3% p er co brir po ssibles
futures incidències. Aquesta reserva es liquidarà a l’Ajuntament un cop cobert el període legal per
possibles reclamacions, transcorreguts 3 anys de la venda dels habitatges.
l)

Els costo s de direcció i a dministració de la Fundació Privada FAMÍLIA I BE NESTAR SOCIAL, a
més dels projectes, estudis i controls tècnics, inclosos els costos de projectes esmentats al Pacte
4t, repercutiran en el cost de l’obra en un 12% del preu de venda dels habitatges construïts en els
solars objecte d’aquesta alienació, reflectits en el pressupost de la promoció.

m) En el supò sit que l’ AJUNTAMENT DE TORE LLÓ considerés qu e en l’ escriptura d’alienació del s
terrenys ha de fer constar condició resolutòria per garantir el compliment per part de la Fundació de
les obligacions al seu càrrec, convenen les parts que l’esmentada condició resolutòria es pacti amb
posposició del rang hipotecari davant dels futu rs titulars de d rets reals d’hipoteca que la F undació
Família i Be nestar So cial pug ui constituir sobre la finca tra nsmesa, al s ú nics efe ctes de la
construcció de l’edifici d’habitatges socials objecte d’aquest conveni.
n) Les possibles subvencions qu e, pe r q ualsevol concepte, e s poguessin obte nir e n qu alitat de
promotors d’habitatges social s, seran ingressades al compte d e la Fundació i d estinades a l a
capitalització d’aquesta.
QUART. Les obre s previ stes e n aqu est co nveni s’hauran de realitza r d ’acord am b el proje cte qu e
elaborarà, m itjançant càrrec adient, la Fund ació. Aque st proje cte hau rà de ser a provat per l’ Ajuntament
prèviament o simultàniament amb l’acord de cessió dels solars.
En el supò sit que le s o peracions constructives previstes no ting uin lloc, ja sig ui per m anca de l’alienació
dels solars per part de l ’AJUNTAMENT DE TORE LLÓ, per insu ficiència d ’adjudicataris, per la invi abilitat
econòmica i/ o urb anística de la p romoció o bé p er di sconformitat de la Funda ció P rivada FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL amb les condicions imposades pel Ple M unicipal pel que fa a l’ alienació dels solars,
aquest con veni re staria re scindit de ple dret, com prometent-se l’Ajuntament a r eemborsar a la Fundació,
les despeses su portades corresponents al s h onoraris p er l a red acció d el p rojecte i l es e xecutades en la
tramitació de la decennal. Tal con s’ha fixat anteriorment, la Fundació atorgant no podrà reclamar cap altra
indemnització per danys i perjudicis.
En cas que el conveni quedés rescindit, segons que es diu al paràgraf anterior, la justificació dels costos de
l’estudi geol ògic i la s corresponents al s ho noraris de reda cció del proje cte, la farà FIBS rem entent a
l’AJUNTAMENT DE T ORELLÓ una fa ctura d els tre balls e xecutats, acom panyant còpia del s càrrecs d els
proveïdors, afegint-hi els impostos meritats (IVA 16%).
CINQUÈ. Com a garantia de l’obra durant el període comprès entre la recepció d’aquesta fins els deu anys
següents, la Fundació Privada FAMILIA I BENESTAR SOCIAL contractarà una Asseguradora Decennal de
Danys a l’Edificació. La prima de l’assegurança s’imputarà al cost de l’obra.
SISÈ. Am b indep endència de l’ alienació del s solars, L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ es farà cà rrec dels
cost de les llicències administratives i tributs per a l’execució de l’obra i ocupació dels habitatges.
SETÈ. El present acord queda subjecte als mòduls aprovats pel Ministeri de Foment, tal com es recull en el
pacte 3er, apartat e), i a l’aprovació de l’expedient per la Generalitat de Catalunya i per l’entitat financera.
VUITÈ. A fi de po sar en marxa l’execució, l’AJUNTAMENT DE TORELLÓ en el termini de 30 dies a partir
de la data de la signatura d’aquest conveni, facilitarà a la Fundació FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL:
a) Les dades registrals dels solars a cedir.
b) Els corresponent topogràfic actualitzat, a partir del qual es confegiran els projectes edificatoris.

8 – El Castell II
PRIMERA. L’Ajuntament de Torelló és propietari de la finca següent:
Parcel·la de forma trapezoïdal, assenyalada en el plànol de reparcel·lació amb el número 15, i ubicat en la
intersecció de dos carrers, que li dóna una forma de triangle amb el vèrtex escapçat. Aquesta façana curta,
que constitueix el lím it per lle vant, té apro ximadament 13 m etres, i le s del s do s carre rs tene n un s 30
metres, en una línia lleugerament corbada la del carrer Progrés, que limita la parcel·la pel nord, i uns 33,50
metres la del carrer Pirineus, que la limita pel sud. Per ponent la parcel·la limita les parcel·les 14 i 16. Sobre
aquest solar, s’hi pot construir un sostre de 1.961,98 metres quadrats.
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La parcel·la resta pendent d’escripturar, ja que no s’ha aprovat el Projecte de Reparcel·lació.
SEGONA. L’Ajuntament de Torelló cedirà a l’Institut Català del S òl la fin ca descrita a la clàusula anterior,
mitjançant e scriptura pú blica i en u n te rmini de quatre m esos a partir de la signatura d’aquest Conveni.
Aquesta finca es cedirà lliu re de càrregues i gravàm ens. La u rbanització d’aquesta finca anirà a cà rrec de
l’Institut Català del Sòl.
TERCERA. La Direcció General d’Habitatge, a tra vés de l’Institut Català del Sòl, durà a te rme, en la fin ca
descrita a la clàusula primera, una promoció d’uns 21 habitatges i aparcaments, que seran qualificats com
a habitatges amb protecció oficial.
L’Institut Català del Sòl a ssumirà les despeses d’urbanització imputades a aquesta parcel·la en el proj ecte
de reparcel·lació, que amb les dades actualment disponibles del Projecte d’urbanització, suposa un import
estimat repercutible a la parcel·la de 163.237 €.
QUARTA. Aquests habitatges seran de compra venda, destinats preferentment a famílies am b residència
habitual i permanent o bé amb lloc de treball al municipi de Torelló.
En la defini ció del s criteri s d ’adjudicació hi pa rticiparà l’ Ajuntament de To relló així com la Gene ralitat d e
Catalunya.
CINQUENA. L’Ajuntament assum irà el pag ament d e to ts el s im postos i ta xes m unicipals que g ravin l a
transmissió del sol ar a l ’Institut Català del Sòl, la construcció de l es edificac ions, l ’obtenció de llicències,
l’exercici d’activitats, així com de q ualsevol altr e trib ut lo cal que po gués gen erar-se fins a la ple na
disponibilitat dels habitatges per part dels seus usuaris. No s ’exigirà a l’Institut Català del Sòl cap garantia
especial per l a reposició dels elements urbanístics que poguessin resultar afectats per la construcció dels
habitatges.
SISENA. Aq uest Con veni tindrà vi gència de s del d ia de la se va signatu ra si bé ha d ’ésser ratificat pe l
Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl i pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Torelló.

9 – La Carrera
PRIMER. L’Ajuntament de Torelló és propietari de la finca següent:
Finca urbana situada al ca rrer Atlàntida, núm. 7 de Torelló, destinada a equipaments de forma trapezoïdal
irregular, d’una superfície (mesurada sobre plànol) de 3.423 metres quadrats, els delimitants de la qual són
els següents: nord, am b passatge e ncara sense no m; est i sud, amb el m ateix carrer Atlàntida; oest, am b
finca cedid a al Dep artament de Bene star i Fam ília de la Ge neralitat de Catalunya, pe r tal que sig ui
destinada a la construcció d’un Casal de la Gent Gran.
La dita finca s’ha de segregar de la finca matriu situada a la Ronda del Puig núm. 2, inscrita en el Registre
de la Pro pietat núm . 2 de Vic al tom 1.687, llibre 143 de T orelló, foli 136, finca n úm. 6.293, inscri pció
primera.
SEGON. L ’Ajuntament de Torelló cedirà la fin ca de scrita a la clàusula anterior a l’ Institut Català del Sòl,
mitjançant e scriptura pú blica i en u n te rmini de quatre m esos a partir de la signatura d’aquest Conveni.
Aquesta finca es cedirà lli ure de càrregues i gravàmens, totalment urbanitzada i am b els serveis d’aigua,
clavegueram i escomeses de baixa tensió a peu de parcel·la.
TERCER. La Direcció General d’Habitatge, a través de l’Institut Català del Sòl, durà a te rme una promoció
de 2 4 ha bitatges en la finca de scrita a la clàusula primera. Els habitatges seran qual ificats com a
habitatges de protecció oficial.
QUART. Els habitatges seran a djudicats com a habita tges de lloguer a ssistit per a ge nt gran i per a
col·lectius vulnerables qu e ho p recisin, prefe rentment per aquelles p ersones amb resi dència h abitual al
municipi de Torelló. L ’atenció a ssistencial ani rà a càrrec de l’ Ajuntament o l’ ens que correspongui.
L’administració, co nservació i m anteniment dels habitatges serà a ssumit per la Ge neralitat a tra vés
d’ADIGSA.
En la defini ció del s criteri s d ’adjudicació hi pa rticiparà l’ Ajuntament de To relló així com la Gene ralitat d e
Catalunya.
CINQUÉ. L’Ajuntament de Torelló es farà càrrec de la tramitació de la figura de planejament adequada per
preveure la qualificació urbanística d’habitatge dotacional necessària per tal de poder fer els habitatges de
lloguer assistit per a gent gran objecte d’aquest Conveni.
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SISÉ. L’Ajuntament de T orelló assumirà el p agament de tot s els impostos i taxes m unicipals que gravin la
transmissió dels solars a l’Institut Català del Sòl, l a construcció de les edificacions, l’obtenció de llicències,
l’exercici d’activitats, així com de qu alsevol altre tribut lo cal que pogués generar-se fi ns a la ple na
disponibilitat dels habitatges i locals per part dels seus usuaris. No s’exigirà a l ’Institut Català del Sòl cap
garantia e special pe r a la re posició dels elem ents u rbanístics que pog uessin resultar afectats pe r la
construcció dels habitatges.
SETÉ. Aquest Conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura, si bé haurà de d’ésser autoritzat pel
Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl i pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Torelló.
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Actuació

Habitatges
Tipus

Nom

Nº

1

Oficina Local d'Habitatge

7 - Recursos i
organització

2

La Creu I

3

Prot.

Programació - Fases de l'actuació a desenvolupar

Lliure
Total
s

2007

2008

2009

2010

Programació - Habitatges en mercat o en adjudicació
2011

2012

2007

2008

2009

2010

Lliure
Prot.
Total
s

Lliure
Prot.
Total
s

Lliure
Prot.
Total
s

Lliure
Prot.
Total
s

0

1 - Planejament i gestió
urbanística

24

0

24

Castell I - finca 184

1 - Planejament i gestió
urbanística

24

0

24

Redacció i tramitació
del projecte

Execució de les obres i
adjudicació dels
habitatges.

24

24

4

Castell I - finca 179

1 - Planejament i gestió
urbanística

24

0

24

Redacció i tramitació
del projecte

Execució de les obres i
adjudicació dels
habitatges.

24

24

5

Castell I - finca 181

1 - Planejament i gestió
urbanística

24

0

24

Redacció i tramitació
del projecte

Execució de les obres i
adjudicació dels
habitatges.

24

24

6

La Creu II

1 - Planejament i gestió
urbanística

127

0

127

7

La Campaneria II

1 - Planejament i gestió
urbanística

76

0

76

8

El Castell II

1 - Planejament i gestió
urbanística

17

0

17

Redacció i tramitació
del projecte

Execució de les obres i
adjudicació dels
habitatges.

17

17

9

La Carrera

3 - Promoció
d'habitatge (obra nova i
rehabilitació)

24

0

24

Redacció i tramitació
del projecte

Execució de les obres i
adjudicació dels
habitatges.

24

24

10

Mas les Vinyes III

1 - Planejament i gestió
urbanística

30

0

30

11

PE Espona

1 - Planejament i gestió
urbanística

15

0

15

12

La Caseta

2 - Patrimoni municipal
de sòl i habitatge

0

0

0

13

Mas les Vinyes II

2 - Patrimoni municipal
de sòl i habitatge

0

0

0

14

Carrer Guilleries

2 - Patrimoni municipal
de sòl i habitatge

0

0

0

15

Can Basses

1 - Planejament i gestió
urbanística

0

0

0

Tramitació

16

PE Ges Centre

1 - Planejament i gestió
urbanística

0

0

0

Tramitació

17

Formació del registre municipal de solars

6 - Recerca i
coneixement

0

0

0

18

Actuacions en àrees subedificades, a
reformar o en solars buits de la trama
urbana.

2 - Patrimoni municipal
de sòl i habitatge

0

0

0

Tramitació

19

Actuacions per millorar l’accessibilitat als
habitatges, especialment les que tenen
com destí la dotació d’ascensors en
aquelles edificacions en que sigui
necessari.

4 – Foment a la
rehabilitació

0

0

0

Tramitació

Redacció i tramitació
del projecte

Execució de les obres i
adjudicació dels
habitatges.

Redacció i tramitació
del projecte

Redacció i tramitació
del projecte

Execució de les obres i Execució de les obres i
adjudicació dels
adjudicació dels
habitatges.
habitatges.

Execució de les obres i
adjudicació dels
habitatges.

Redacció i tramitació
del projecte

Execució de les obres i
adjudicació dels
habitatges.
Redacció i tramitació
del projecte

64

64

30

30

63

63

76

76

Execució de les obres i
adjudicació dels
habitatges.

15

15

Tramitació

Tramitació

Tramitació

Tramitació

385

Tipus: Tipus d'actuació que figura a l'encapçalamenty de la fitxa (planejament i gestió urbanística, promocio d'habitatge, etc.).
Habitatges: Nombre d'habitatges que contempla l'actuació, diferenciant els protegits dels lliures.
Fases o subactuacions que es preveu desenvolupar en cadascuna de les anualitats del Pla (ex: redacció i tramitació del projecte, execució de les obres, adjudicació dels habitatges).

Programació- habitatges en mercat o en adjudicació:

24

24

Actuació: Número i nom de l'actuació que figuren en la fitxa.

Programació-fases de l'actuació a desenvolupar:

Prot

2012
Lliure
Prot.
Total
s

0 Tramitació

0

TOTALS

2011
Lliure
Total
s

Nombre d'habitatges protegits, lliures i totals que es posaran en el mercat o que es podran adjudicar com a consequència de l'actuació, en cadascuna de les anualitats del PLH.

0

65

148

94

63

15

Actuació
Nº

Nom

Habitatges
Tipus

Prot.

Lliures

1

Oficina Local d'Habitatge

7 - Recursos i
organització

2

La Creu I

1 - Planejament i gestió
urbanística

24

3

Castell I - finca 184

1 - Planejament i gestió
urbanística

4

Castell I - finca 179

5

Inversió anual
Agents gestors o
financiadors

Total

2007
Ajunt.

2008

Altres

Total

Ajunt.

12.193 €

12.193 €

24 INCASOL

273.752 €

273.752 €

24

24 INCASOL

0€

1 - Planejament i gestió
urbanística

24

24 Fundació FBS

0€

Castell I - finca 181

1 - Planejament i gestió
urbanística

24

24 Fundació FBS

6

La Creu II

1 - Planejament i gestió
urbanística

127

127

7

La Campaneria II

1 - Planejament i gestió
urbanística

76

76

8

El Castell II

1 - Planejament i gestió
urbanística

17

9

La Carrera

3 - Promoció d'habitatge
(obra nova i
rehabilitació)

10

Mas les Vinyes III

11

0

0 Ajuntament

2009

Altres
0

Total

Ajunt.

€

0€

2010

Altres

1.533.642 € 1.533.642 €

Total

Ajunt.

0

€

0€

0

€

0€

2011

Altres

Total

Ajunt.

0

€

0€

0

€

2012

Altres

Total

Ajunt.

Altres

Total

0

€

0€

0

€

0€

0€

0

€

0€

0

€

0€

311.213 €

311.213 €

1.774.750 € 1.774.750 €

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0€

272.311 €

272.311 €

1.525.570 € 1.525.570 €

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0€

0€

272.311 €

272.311 €

1.525.570 € 1.525.570 €

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

Ajuntament o promotor públic
d'habitatge

0€

0€

0€

Ajuntament o promotor públic
d'habitatge

0€

0€

924.994 €

17 INCASOL

234.130 €

234.130 €

24

24 INCASOL

182.117 €

182.117 €

1 - Planejament i gestió
urbanística

30

30

Ajuntament o promotor públic
d'habitatge - Consorci

0

€

0€

0

€

0€

PE Espona

1 - Planejament i gestió
urbanística

15

15

Ajuntament o promotor públic
d'habitatge

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

12

La Caseta

2 - Patrimoni municipal
de sòl i habitatge

0

0

0

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

13

Mas les Vinyes II

2 - Patrimoni municipal
de sòl i habitatge

0

0

0

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

14

Carrer Guilleries

2 - Patrimoni municipal
de sòl i habitatge

0

0

0

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

15

Can Basses

1 - Planejament i gestió
urbanística

0

0

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

16

PE Ges Centre

1 - Planejament i gestió
urbanística

0

0

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

17

Formació del registre
municipal de solars

6 - Recerca i
coneixement

0

0

0

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

18

Actuacions en àrees
subedificades, a reformar o 2 - Patrimoni municipal
en solars buits de la trama de sòl i habitatge
urbana.

0

0

0

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

19

Actuacions per millorar
l’accessibilitat als
habitatges, especialment
4 – Foment a la
les que tenen com destí la
rehabilitació
dotació d’ascensors en
aquelles edificacions en
que sigui necessari.

0

0

0

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

TOTAL

702.192 €

1.362.276 € 1.362.276 €

924.994 €

5.378.913 € 5.378.913 €

1.311.668 € 1.311.668 €

54.845 €

910.586 €

5.591.569 €

965.431 €

Habitatges: Nombre d'habitatges que contempla l'actuació, diferenciant els protegits dels lliures.
Agents gestors o financiadors: Agents públics o privats responsables de la gestió i/o de la fnanciació de l'actuació.
Inversió anual: Quantitat anual en euros que haurà de pressupostar cadascun dels agents, difereciant l'ajuntament del reste.
Actuacions necessàries per poder arribar als mínims establerts a la memòria del PLH de Torelló.
Actuacions en sectors de SUR industrial que permetrà a l'Ajuntament augmentar els recursos per dedicar a habitatge amb protecció. (sense càlcul econòmic ja que provindrà de la cessió gratuïta del 10% de l'aprofitament de cada sector)

0€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

0

€

0€

11.999.319 €

Tipus: Tipus d'actuació que figura a l'encapçalamenty de la fitxa (planejament i gestió urbanística, promocio d'habitatge, etc.).

3.405.691 € 3.405.691 €

0

432.240 €

Actuació: Número i nom de l'actuació que figuren en la fitxa.

Actuacions que tot i no ser necessàries per arribar als mínims establerts a la memòria, es consideren importants per millorar la distribució dels HPO pel nucli urbà.

4.226.196 € 4.226.196 €

432.240 €

2.421.540 € 2.421.540 €

6.647.736 €

162.090 €

3.567.781 €

162.090 €

859.264 €

859.264 €

859.264 €
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ANNEX 2.1: Actuacions bàsiques per l’assoliment dels objectius establerts a l’anàlisi.

107

Diputació de Barcelona

Altres actuacions relacionades o condicionants:

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: Ajuntament de Torelló

Beneficiaris: La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Té la finalitat d’assolir i desplegar els objectius i actuacions marcats pel present Pla Local
d’Habitatge, així com fer el seguiment dels mateixos.

Descripció
Donada la diferent realitat existent entre Torelló i els seus voltants i l’àrea d’influència de
Manlleu, es preveu la formació de l’Oficina Local d’Habitatge, a la planta baixa de l’Edifici
Espona (Serveis generals de l’Ajuntament). Àmbit local: Torelló i municipis sota la seva àrea
d’influència

Localització
Ajuntament de Torelló. Serveis generals. Edifici Espona - Carrer Ges Avall,5

Àmbit d’actuació: 7. Recursos i Organització
Nom act uació: Oficina Local d’Habitatge (àmbit local: Torelló i municipis sota la seva àrea
d’influència).
Número: 1
Fitxa 1

Ajuts disponibles:

Altres:

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Total despeses

Altres despeses

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

Construcció

Quotes d’urbanització

0 hab.
0 hab. Total protegits

Altres hab. Prot.
(dotacional)

Indicadors de realització:

0 hab.
HPO Lloguer

Total

0 hab.

Total Lliures

HPO Règim especial

0 hab.
HPO Règim general

HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Fase 1:

Dades generals: S/ Ajuntament

Dades econòmiques i financeres:

0 hab.

0 hab.

12.193 €

0€
0€
12.193 €

12.193 €

12.193 €
0€
0€
12.193 €

Àmbit d’actuació: 7. Recursos i Organització
Nom act uació: Oficina Local d’Habitatge (àmbit local: Torelló i municipis sota la seva àrea
d’influència).
Número: 1
Fitxa 2
Programació:
- Nivell prioritat: Alta
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: __________________ 2007 - 2008
Data i fita d’inici: __/__/____ ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/____ ________________________
Agent responsable de la fase: S/ Ajuntament
- Fase 2:___________________
Data i fita d’inici: __/__/____ ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/____ ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase....................................... Desembre 2007

Número: 2
Fitxa 1

Altres actuacions relacionades o condicionants:
Actuació inclosa en el conveni signat entre l’Ajuntament i Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya - Secretaria d’Habitatge, on s’estableix el marc
estratègic d’actuació en matèria d’habitatge social en el municipi i les línies de col·laboració
per fer-ho efectiu. Data 22 de desembre de 2004.

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: INCASOL

Beneficiaris: Joves.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial de lloguer per a la demanda que queda exclosa en el mercat
d’habitatge lliure, en especial per la gent jove de Torelló.

Descripció
Construcció de 24 habitatges de lloguer per a joves.

Localització
Sector de Sòl Urbanitzable La Creu I. Plaça Segimon Serrallonga.

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: La Creu I

Ajuts disponibles:

Altres:

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Fase 1:

Total despeses

Altres despeses

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

Construcció

Quotes d’urbanització

Total

0 hab.
HPO Règim especial

Indicadors de realització:

Altres hab. Prot.
(dotacional)

Total Lliures

0 hab. Total protegits

24 hab.

0 hab.
HPO Règim general

HPO Lloguer

0 hab.
HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Dades generals:

Dades econòmiques i financeres:

Programació:
- Nivell prioritat: Alta
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció, tramitació del projecte i urbanització
Data i fita d’inici: __/__/ 2007
Data i fita d’acabament: __/__/ 2008
Agent responsable de la fase: INCASOL
- Fase 2: Execució de les obres i adjudicació habitatges
Data i fita d’inici: __/__/ 2008
Data i fita d’acabament: __/__/ 2008
Agent responsable de la fase: INCASOL

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: La Creu I

24 hab.

24 hab.

1.807.394 €

164.882 €
1.368.760 €
273.752 €

1.807.394 €

273.752 €
1.533.642 €
0€
1.807.394 €

Número: 2
Fitxa 2

Número: 3
Fitxa 1

Altres actuacions relacionades o condicionants:
Actuació inclosa en el conveni signat entre l’Ajuntament i Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya - Secretaria d’Habitatge, on s’estableix el marc
estratègic d’actuació en matèria d’habitatge social en el municipi i les línies de col·laboració
per fer-ho efectiu. Data 22 de desembre de 2004.

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: INCASOL

Beneficiaris: La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial d’habitatge amb protecció per a la demanda que queda exclosa
en el mercat d’habitatge lliure.

Descripció
Construcció de 24 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer.

Localització
Sector de Sòl Urbanitzable El Castell I – carrer Compte Borrell. Al nord del nucli urbà.

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: Castell I – Finca 184

Ajuts disponibles:

Altres:

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Fase 1:

Total despeses

Altres despeses

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

Construcció

Quotes d’urbanització

0 hab.
0 hab. Total protegits

Altres hab. Prot.
(dotacional)

Indicadors de realització:

0 hab.
HPO Lloguer

Total

24 hab.

Total Lliures

HPO Règim especial

0 hab.
HPO Règim general

HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Dades generals:

Dades econòmiques i financeres:

Programació:
- Nivell prioritat: Mitja
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció, tramitació del projecte i urbanització
Data i fita d’inici: __/__/ 2008
Data i fita d’acabament: __/__/ 2009
Agent responsable de la fase: INCASOL
- Fase 2: Execució de les obres i adjudicació habitatges
Data i fita d’inici: __/__/ 2009
Data i fita d’acabament: __/__/ 2009
Agent responsable de la fase: INCASOL

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: Castell I – Finca 184

24 hab.

24 hab.

2.085.962 €

218.686 €
1.556.064 €
311.213 €

2.085.962 €

311.213 €
1.774.750 €
0€
2.085.962 €

Número: 3
Fitxa 2

Número: 4
Fitxa 1

Altres actuacions relacionades o condicionants:
Actuació inclosa en el conveni signat entre la Fundació Privada Família i Benestar Social i
l’Ajuntament amb data 19 de juliol de 2006.

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: Fundació Privada Família i Benestar Social

Beneficiaris: La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial per a la demanda que queda exclosa en el mercat d’habitatge
lliure.

Descripció
Construcció de 24 habitatges amb protecció oficial.

Localització
Sector de Sòl Urbanitzable El Castell I – carrer C. Al nord del nucli urbà.

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: Castell I – Finca 179

Número: 4
Fitxa 2

Ajuts disponibles:

Altres: Fundació Privada Família i Benestar Social

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Fase 1:

Total despeses

Altres despeses

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

Construcció

Quotes d’urbanització

0 hab.
0 hab. Total protegits

Altres hab. Prot.
(dotacional)

Indicadors de realització:

0 hab.
HPO Lloguer

Total

24 hab.

Total Lliures

HPO Règim especial

0 hab.
HPO Règim general

HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Dades generals:

Dades econòmiques i financeres:

24 hab.

24 hab.

1.797.881 €

164.014 €
1.361.556 €
272.311 €

1.797.881 €

272.311 €
1.525.570 €
0€
1.797.881 €

Programació:
- Nivell prioritat: Mitja
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció, tramitació del projecte i urbanització
Data i fita d’inici: __/__/ 2008
Data i fita d’acabament: __/__/ 2009
Agent responsable de la fase: Fundació Privada Família i Benestar Social
- Fase 2: Execució de les obres i adjudicació habitatges
Data i fita d’inici: __/__/ 2009
Data i fita d’acabament: __/__/ 2009
Agent responsable de la fase: Fundació Privada Família i Benestar Social

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: Castell I - Finca 179

Número: 5
Fitxa 1

Altres actuacions relacionades o condicionants:
Actuació inclosa en el conveni signat entre la Fundació Privada Família i Benestar Social i
l’Ajuntament amb data 19 de juliol de 2006.

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: Fundació Privada Família i Benestar Social

Beneficiaris: La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial per a la demanda que queda exclosa en el mercat d’habitatge
lliure.

Descripció
Construcció de 24 habitatges amb protecció oficial.

Localització
Sector de Sòl Urbanitzable El Castell I – carrer C. Al nord del nucli urbà.

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: Castell I – finca 181

Número: 5
Fitxa 2

Ajuts disponibles:

Altres: Fundació Privada Família i Benestar Social

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Fase 1:

Total despeses

Altres despeses

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

Construcció

Quotes d’urbanització

Indicadors de realització:

Total Lliures

0 hab. Total protegits

0 hab.

Total

0 hab.
HPO Lloguer
Altres hab. Prot.
(dotacional)

24 hab.
HPO Règim especial

0 hab.
HPO Règim general

HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Dades generals:

Dades econòmiques i financeres:

24 hab.

24 hab.

1.797.881 €

164.014 €
1.361.556 €
272.311 €

1.797.881 €

272.311 €
1.525.570 €
0€
1.797.881 €

Programació:
- Nivell prioritat: Mitja
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció, tramitació del projecte i urbanització
Data i fita d’inici: __/__/ 2008
Data i fita d’acabament: __/__/ 2009
Agent responsable de la fase: Fundació Privada Família i Benestar Social
- Fase 2: Execució de les obres i adjudicació habitatges
Data i fita d’inici: __/__/ 2009
Data i fita d’acabament: __/__/ 2009
Agent responsable de la fase: Fundació Privada Família i Benestar Social

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: Castell I – finca 181

Número: 6
Fitxa 1

Altres actuacions relacionades o condicionants:

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: l’Ajuntament de Torelló / Promotor públic d’habitatge

Beneficiaris: La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial per a la demanda que queda exclosa en el mercat d’habitatge
lliure.

Descripció
Construcció de 127 habitatges amb protecció oficial en els sòls de cessió del 10%
d’aprofitament del sector.

Localització
Sector de Sòl Urbanitzable la Creu II. Al sud del nucli urbà.

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: La Creu II

Número: 6
Fitxa 2

Ajuts disponibles:

Altres:

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Fase 1:

Total despeses

Altres despeses

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

48 hab.
HPO Lloguer

Indicadors de realització:

Total Lliures

0 hab. Total protegits

27 hab.
HPO Règim especial

Total

34 hab.
HPO Règim general

Altres hab. Prot.
(dotacional)

18 hab.
HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Construcció

Quotes d’urbanització

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Dades generals:

Dades econòmiques i financeres:

127 hab.

127 hab.

8.994.163 €

820.505 €
6.811.382 €
1.362.276 €

8.994.163 €

1.362.276 €
4.226.196 €
3.405.691 €
8.994.163 €

Programació:
- Nivell prioritat: Mitja
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció, tramitació del projecte i urbanització
Data i fita d’inici: __/__/ 2009
Data i fita d’acabament: __/__/ 2010
Agent responsable de la fase: Ajuntament de Torelló o pro motor púb lic
d’habitatge
- Fase 2: Execució de les obres i adjudicació habitatges
Data i fita d’inici: __/__/ 2010
Data i fita d’acabament: __/__/ 2011
Agent responsable de la fase: Ajuntament de T orelló o pr omotor públi c
d’habitatge

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: La Creu II

Número: 7
Fitxa 1

Altres actuacions relacionades o condicionants:

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: l’Ajuntament de Torelló / Promotor públic d’habitatge

Beneficiaris: La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial per a la demanda que queda exclosa en el mercat d’habitatge
lliure.

Descripció
Construcció de 76 habitatges amb protecció oficial.

Localització
Sector de Sòl Urbanitzable la Campaneria II. Al nord-est del nucli urbà.

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: La Campaneria II

Número: 7
Fitxa 2

Ajuts disponibles:

Altres:

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Fase 1:

Total despeses

Altres despeses

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

Construcció

Quotes d’urbanització

Total

Indicadors de realització:

Total Lliures

0 hab. Total protegits

28 hab.
HPO Lloguer
Altres hab. Prot.
(dotacional)

19 hab.
HPO Règim especial

0 hab.
29 hab.
HPO Règim general

HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Dades generals:

Dades econòmiques i financeres:

76 hab.

76 hab.

6.303.906 €

753.945 €
4.624.968 €
924.994 €

6.303.906 €

924.994 €
5.378.913 €
0€
6.303.906 €

Programació:
- Nivell prioritat: Mitja
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció, tramitació del projecte i urbanització
Data i fita d’inici: __/__/ 2008
Data i fita d’acabament: __/__/ 2009
Agent responsable de la fase: Ajuntament de Torelló o promotor públic d’habitatge
- Fase 2: Execució de les obres i adjudicació habitatges
Data i fita d’inici: __/__/ 2009
Data i fita d’acabament: __/__/ 2009
Agent responsable de la fase: Ajuntament de Torelló o promotor públic d’habitatge

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: La Campaneria II

Número: 8
Fitxa 1

Altres actuacions relacionades o condicionants:
Els terrenys actualment previstos per aquesta actuació estan qualificats com habitatge
unifamiliar, pel que és necessari redactar una modificació puntual del PGOU per tal d’admetre
l’ús plurihabitatge en aquestes parcel·les. Aquesta modificació serà instada pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge, segons dades aportades per l’Ajuntament.

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal : INCASOL (terreny cedit al Departament de Medi Ambient i
Habitatge)

Beneficiaris: La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial per a la demanda que queda exclosa en el mercat d’habitatge
lliure.

Descripció
Construcció de 18 habitatges amb protecció oficial.

Localització
Sector de Sòl Urbanitzable el Castell II. Al nord del nucli urbà.

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: El Castell II

Ajuts disponibles:

Altres: INCASOL

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Fase 1:

Total despeses

Altres despeses

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

Total

0 hab. Total protegits

Indicadors de realització:

0 hab.
Altres hab. Prot.
(dotacional)

0 hab.

Total Lliures

HPO Lloguer

17 hab.
HPO Règim especial

0 hab.
HPO Règim general

HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Construcció

Quotes d’urbanització

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Dades generals:

Dades econòmiques i financeres:

Programació:
- Nivell prioritat: Alta
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció, tramitació del projecte i urbanització
Data i fita d’inici: __/__/ 2007
Data i fita d’acabament: __/__/ 2008
Agent responsable de la fase: INCASOL
- Fase 2: Execució de les obres i adjudicació habitatges
Data i fita d’inici: __/__/ 2008
Data i fita d’acabament: __/__/ 2008
Agent responsable de la fase: INCASOL

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: El Castell II

17 hab.

17 hab.

1.545.798 €

141.018 €
1.170.650 €
234.130 €

1.545.798 €

234.130 €
1.311.668 €
0€
1.545.798 €

Número: 8
Fitxa 2

Número: 9
Fitxa 1

Ajuntament de Torelló (despeses d’urbanització)

Altres actuacions relacionades o condicionants:
Actuació inclosa en el conveni signat entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i
l’Ajuntament amb data 22 de setembre de 2005

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: INCASOL

Beneficiaris:
Gent gran.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial en règim de lloguer, adreçat específicament a la gent gran.

Descripció
Construcció de 24 habitatges dotacionals per a gent gran.

Localització
Finca La Carrera, carrer Rocaprevera.

Àmbit d’actuació: 3. Promoció d’habitatge (obra nova rehabilitació)
Nom actuació: La Carrera

Ajuts disponibles:

Altres: INCASOL

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Fase 1:

Total despeses

Altres despeses

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

Construcció

Quotes d’urbanització

0 hab.
HPO Lloguer

Indicadors de realització:

Total Lliures

24 hab. Total protegits

0 hab.
HPO Règim especial

Total

0 hab.
HPO Règim general

Altres hab. Prot.
(dotacional)

0 hab.
HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Dades generals:

Dades econòmiques i financeres:

24 hab.

24 hab.

1.147.548 €

54.845 €
910.586 €
182.117 €

54.845 €
1.092.703 €

182.117 €
965.431 €
0€
1.147.548 €

Àmbit d’actuació: 3. Promoció d’habitatge (obra nova rehabilitació)
Nom actuació: La Carrera
Número: 9
Fitxa 2
Programació:
- Nivell prioritat: Alta
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció i tramitació del projecte
Data i fita d’inici: __/__/2007
Data i fita d’acabament: __/__/2008
Agent responsable de la fase: INCASOL
- Fase 2: Execució de les obres i adjudicació habitatges
Data i fita d’inici: __/__/2008
Data i fita d’acabament: __/__/2008
Agent responsable de la fase: INCASOL

Número: 10
Fitxa 1

Consorci de promoció pública de sòl industrial

Altres actuacions relacionades o condicionants:
Actuació objecte de delimitació i classificació com SUR mitjançant MPPGOU aprovada
inicialment el 26 de febrer de 2007, pendent d’aprovació definitiva.

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: Ajuntament de Torelló / promotor públic d’habitatge

Beneficiaris:
La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial per a la demanda que queda exclosa en el mercat d’habitatge
lliure.

Descripció
Construcció de 30 habitatges amb protecció oficial.

Localització
A l’est del sector de Mas les Vinyes II

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i gestió urbanística
Nom actuació: Mas les Vinyes III

Número: 10
Fitxa 2

Ajuts disponibles:

Altres:

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Fase 1:

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

Total despeses

Altres despeses

Indicadors de realització:

Altres hab. Prot.
(dotacional)
Total

Total Lliures

0 hab. Total protegits

12 hab.

8 hab.
HPO Lloguer

10 hab.
HPO Règim especial

0 hab.
HPO Règim general

HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Construcció

Quotes d’urbanització

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Dades generals:

Dades econòmiques i financeres:

30 hab.

30 hab.

2.853.780 €

260.340 €
2.161.200 €
432.240 €

2.853.780 €

432.240 €
2.421.540 €
0€
2.853.780 €

Programació:
- Nivell prioritat: Mitja
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció, tramitació del projecte i urbanització
Data i fita d’inici: __/__/ 2009
Data i fita d’acabament: __/__/ 2010
Agent responsable de la fase: Ajuntament de Torelló o promotor públic d’habitatge
- Fase 2: Execució de les obres i adjudicació habitatges
Data i fita d’inici: __/__/ 2010
Data i fita d’acabament: __/__/ 2010
Agent responsable de la fase: Ajuntament de Torelló o promotor públic d’habitatge

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i gestió urbanística
Nom actuació: Mas les Vinyes III

Número: 11
Fitxa 1

Ajuts disponibles:

Altres:

Ajuntament:

Total

Fase 3:

Fase 2:

Fase 1:

Total despeses

Altres despeses

Indirectes (financiació, gestió, etc.)

Construcció

Total

Altres operadors o agents:

Indicadors de realització:

0 hab.
Altres hab. Prot.
(dotacional)

Total Lliures

15 hab. Total protegits

0 hab.

0 hab.
HPO Règim general

HPO Lloguer

0 hab.
HPO Concertats

Lliures

Habitatges resultants

Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ingressos previstos

Despeses

Quotes d’urbanització

Disponibilitat de sòl

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):

Financiació:

Pressupost:

Dades generals:

Dades econòmiques i financeres:

HPO Règim especial

Altres actuacions relacionades o condicionants:

Número: 11
Fitxa 2

15 hab.

15 hab.

1.021.354 €

48.814 €
810.450 €
162.090 €

1.021.354 €

162.090 €
859.264 €
0€
1.021.354 €

Programació:
- Nivell prioritat: Baixa
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció i tramitació
Data i fita d’inici: __/__/2011
Data i fita d’acabament: __/__/2012
Agent responsable de la fase: Ajuntament de Torelló o promotor públic d’habitatge
- Fase 2: Execució de les obres i adjudicació dels habitatges
Data i fita d’inici: __/__/2012
Data i fita d’acabament: __/__/2012
Agent responsable de la fase: Ajuntament de Torelló o promotor públic d’habitatge
- Fase.......................................

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: l’Ajuntament de Torelló / Promotor públic d’habitatge

Beneficiaris: La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial per a la demanda que queda exclosa en el mercat d’habitatge
lliure. Redistribució de l’oferta d’habitatge amb protecció.

Descripció
Modificació puntual del PGOU. Preveure la transformació d’aquest sector per ubicar habitatge
amb protecció.

Localització
Pla Especial Espona, al costat de l’Ajuntament. Donant front al carrer Camí Nou de Can
Parrella.

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: PE Espona

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: PE Espona
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Número: 15
Fitxa 1

Altres actuacions relacionades o condicionants:
És necessari redactar una MPPGOU per transforma la qualificació industrial a residencial.

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: l’Ajuntament de Torelló / Promotor públic d’habitatge

Beneficiaris: La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial per a la demanda que queda exclosa en el mercat d’habitatge
lliure. Transformar àrees industrials existents en la trama urbana residencial a usos més afins
amb l’ús residencial.

Descripció
Modificació puntual del PGOU per transformar l’àrea industrial de Can Basses en sòl
residencial, preveient reserva per habitatge amb protecció.

Localització
Passatge de l’Horta

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: Can Basses

Número: 15
Fitxa 2

___________€
___________€
___________€

Indicadors de realització:

Habitatges resultants:
Lliures.......................................
HPO concertats .......................
HPO règim general..................
HPO règim especial.................
HPO lloguer.............................
Altres habitatges protegits.......

Total protegits........
Total.......................

Total lliures.............

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):
Despeses: Disponibilitat de sòl............................
Quotes d’urbanització........................
Construcció .......................................
Indirectes (financiació, gestió, etc.).....
Altres despeses..................................
Total despeses...................................
Ingressos previstos..............................................
Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ajuts disponibles:

Financiació: Ajuntament:
Altres: .............................
.............................

Dades generals:
Pressupost: Fase 1: _________€
Fase 2: _________€
Fase... _________€
Total____________€

Dades econòmiques i financeres:

Programació:
- Nivell prioritat: Baixa
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció i tramitació
Data i fita d’inici: __/__/2011 ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/2011 ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase 2:___________________
Data i fita d’inici: __/__/____ ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/____ ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase.......................................

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: Can Basses

Número: 16
Fitxa 1

Altres actuacions relacionades o condicionants:

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: l’Ajuntament de Torelló / Promotor públic d’habitatge

Beneficiaris: La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial per a la demanda que queda exclosa en el mercat d’habitatge
lliure. Redistribució de l’oferta d’habitatge amb protecció. Revitalitzar els espais lliures
previstos a la llera del riu Ges.

Descripció
Modificació puntual del PGOU a l’àmbit del Pla Especial del Ges Centre. Es proposa
transformar en sòl urbà no consolidat, canviant la tipologia prevista, permetent plurihabitatge
de baixa alçada i augment de l’aprofitament que faci més viable l’actuació i permeti la cessió
del 10% d’aprofitament i una reserva més alta d’habitatge amb protecció.

Localització
Pla Especial donant front al riu Ges, a l’est del nucli urbà.

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: PE Ges Centre

Número: 16
Fitxa 2

___________€
___________€
___________€

Indicadors de realització:

Habitatges resultants:
Lliures.......................................
HPO concertats .......................
HPO règim general..................
HPO règim especial.................
HPO lloguer.............................
Altres habitatges protegits.......

Total protegits........
Total.......................

Total lliures.............

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):
Despeses: Disponibilitat de sòl............................
Quotes d’urbanització........................
Construcció .......................................
Indirectes (financiació, gestió, etc.).....
Altres despeses..................................
Total despeses...................................
Ingressos previstos..............................................
Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ajuts disponibles:

Financiació: Ajuntament:
Altres: .............................
.............................

Dades econòmiques i financeres:
Dades generals:
Pressupost: Fase 1: _________€
Fase 2: _________€
Fase... _________€
Total____________€

Programació:
- Nivell prioritat: Baixa
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: Redacció i tramitació
Data i fita d’inici: __/__/2011 ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/2011 ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase 2:___________________
Data i fita d’inici: __/__/____ ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/____ ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase.......................................

Àmbit d’actuació: 1. Planejament i Gestió Urbanística
Nom actuació: PE Ges Centre

Número: 17
Fitxa 1

Altres actuacions relacionades o condicionants:

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: Ajuntament de Torelló / promotor públic d’habitatge

Beneficiaris:
La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Detecció dels solars i de les edificacions en estat de ruïna per poder aplicar polítiques de
rehabilitació i revitalització d’àrees degradades. Redistribució de l’habitatge amb protecció pel
nucli urbà.

Descripció
Constitució del registre municipal de solars.

Localització

Informació gràfica (plànols de localització, fotografies, etc.).

Àmbit d’actuació: 6 – Recerca i coneixement
Nom actuació: Formació del registre municipal de solars

Número: 17
Fitxa 2

___________€
___________€
___________€

Indicadors de realització:

Habitatges resultants:
Lliures.......................................
HPO concertats .......................
HPO règim general..................
HPO règim especial.................
HPO lloguer.............................
Altres habitatges protegits.......

Total protegits........
Total.......................

Total lliures.............

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):
Despeses: Disponibilitat de sòl............................
Quotes d’urbanització........................
Construcció .......................................
Indirectes (financiació, gestió, etc.).....
Altres despeses..................................
Total despeses...................................
Ingressos previstos..............................................
Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ajuts disponibles:

Financiació: Ajuntament:
Altres: .............................
.............................

Dades econòmiques i financeres:
Dades generals:
Pressupost: Fase 1: _________€
Fase 2: _________€
Fase... _________€
Total____________€

Programació:
- Nivell prioritat: Alta
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: __________________
Data i fita d’inici: __/__/____ ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/____ ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase 2:___________________
Data i fita d’inici: __/__/____ ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/____ ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase.......................................2008

Àmbit d’actuació: 6 – Recerca i coneixement
Nom actuació: Formació del registre municipal de solars

Altres actuacions relacionades o condicionants:

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: Ajuntament de Torelló

Beneficiaris:
La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Augmentar l’oferta residencial per a la demanda que queda exclosa en el mercat d’habitatge
lliure.
Distribució de l’oferta d’habitatge amb protecció en àrees urbanes consolidades.

Descripció
Actuacions en àrees subedificades, a reformar o en solars buits de la trama urbana
consolidada.

Localització
Nucli urbà i nord de l’estació.

Àmbit d’actuació: 2 - Patrimoni municipal de sòl i habitatge
Nom actuació: Actuacions en àrees subedificades, a reformar o en solars buits de la trama
urbana
Número: 18
Fitxa 1
Informació gràfica (plànols de localització, fotografies, etc.).

___________€
___________€
___________€

Indicadors de realització:

Habitatges resultants:
Lliures.......................................
HPO concertats .......................
HPO règim general..................
HPO règim especial.................
HPO lloguer.............................
Altres habitatges protegits.......

Total protegits........
Total.......................

Total lliures.............

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):
Despeses: Disponibilitat de sòl............................
Quotes d’urbanització........................
Construcció .......................................
Indirectes (financiació, gestió, etc.).....
Altres despeses..................................
Total despeses...................................
Ingressos previstos..............................................
Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ajuts disponibles:

Financiació: Ajuntament:
Altres: .............................
.............................

Dades econòmiques i financeres:
Dades generals:
Pressupost: Fase 1: _________€
Fase 2: _________€
Fase... _________€
Total____________€

Àmbit d’actuació: 2 - Patrimoni municipal de sòl i habitatge
Nom actuació: Actuacions en àrees subedificades, a reformar o en solars buits de la trama
urbana
Número: 18
Fitxa 2
Programació:
- Nivell prioritat: Baixa
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: __________________
Data i fita d’inici: __/__/____ ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/____ ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase 2:___________________
Data i fita d’inici: __/__/____ ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/____ ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase.......................................2012

Altres actuacions relacionades o condicionants:

Altres operadors o agents:

Marc legal: DL 1/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
Decret 255/2005 de 8 de Novembre d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
D 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística
Operador o agent principal: Ajuntament de Torelló

Beneficiaris:
La totalitat dels habitants de Torelló.

Objectius:
Detectar si realment hi ha una problemàtica concreta pel que fa a les necessitats
d’accessibilitat, i delimitar-la a la trama urbana.

Descripció
Anàlisi del teixit edificat i mapificació d’aquelles àrees amb mancances pel que fa a
accessibilitat i en especial les que no disposen d’ascensor.

Localització
Nucli antic.

Àmbit d’actuació: 4 – Foment a la rehabilitació
Nom actua ció: Actuacions per millorar l’accessibilitat als habitatges, especialment les que
tenen com destí la dotació d’ascensors en aquelles edificacions en que sigui necessari.
Número: 19
Fitxa 1
Informació gràfica (plànols de localització, fotografies, etc.).

___________€
___________€
___________€

Indicadors de realització:

Habitatges resultants:
Lliures.......................................
HPO concertats .......................
HPO règim general..................
HPO règim especial.................
HPO lloguer.............................
Altres habitatges protegits.......

Total protegits........
Total.......................

Total lliures.............

Dades específiques (en cas d’actuació de promoció d’habitatges):
Despeses: Disponibilitat de sòl............................
Quotes d’urbanització........................
Construcció .......................................
Indirectes (financiació, gestió, etc.).....
Altres despeses..................................
Total despeses...................................
Ingressos previstos..............................................
Justificació de la viabilitat econòmica-financera de l’actuació:

Ajuts disponibles:

Financiació: Ajuntament:
Altres: .............................
.............................

Dades econòmiques i financeres:
Dades generals:
Pressupost: Fase 1: _________€
Fase 2: _________€
Fase... _________€
Total____________€

Àmbit d’actuació: 4 – Foment a la rehabilitació
Nom actua ció: Actuacions per millorar l’accessibilitat als habitatges, especialment les que
tenen com destí la dotació d’ascensors en aquelles edificacions en que sigui necessari.
Número: 19
Fitxa 2
Programació:
- Nivell prioritat: Baixa
- Previsions temporals de desplegament per fases:
- Fase 1: __________________
Data i fita d’inici: __/__/____ ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/____ ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase 2:___________________
Data i fita d’inici: __/__/____ ________________________
Data i fita d’acabament: __/__/____ ________________________
Agent responsable de la fase: ______________________________
- Fase.......................................2012
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ACTUACIONS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL
nº

nom

1

PP La Creu I
El Castell I (Solar 179 Fundació FBS)

PROMOCIONS FUTURES

2

El Castell I (Solar 180 Fundació FBS)
El Castell I (Solar 184 INCASOL)

3

El Castell II

4

La Carrera

5

La Campaneria II
La Creu II (bloc aïllat 1)

6

La Creu II (bloc aïllat 2)
La Creu II (bloc lineal)

